
Formularz zgłoszenia udziału  

w X Jubileuszowym, Międzynarodowym Kongresie: 

„KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, AUDYTU, ANTYKORUPCJI I ZWALCZANIA OSZUSTW” 

w dniach 14-16 września 2011r, w Krakowie  

Formularz prosimy odesłać: faksem na numer: (22) 620 94 36 lub mailem jako skan na adres: 
biuro@pikw.pl     (formularz dostępny jest także na stronie www.pikw.pl w zakładce/menu KONGRES). 
 
Zgłoszenia prosimy przesyłać  w terminie do 9 września 2011r. 
 

Imię i nazwisko, stanowisko……………........................................................................................... 

 

Imię i nazwisko, stanowisko……................................................................................................... 

 

Instytucja zgłaszająca……............................................................................................................. 

 

Adres............................................................................................................................................   

 

NIP..................................................... e-mail ..............................................................................  

 

Tel. ......................................................... Fax ..............................................................................  
 

Uczestnik/Uczestnicy Kongresu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez PIKW Sp. z o.o. w celach organizacyjnych i 
marketingowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku. 
Dane osobowe zawarte w formularzu zostaną umieszczone w bazie danych PIKW Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 93 lok. 35 i będą 
wykorzystywane wyłącznie w celu podwyższenia jakości oferowanych Państwu usług, organizacji konferencji i szkoleń, działań marketingowych. Bez 
zgody właściciela dane nie będą przekazywane osobom trzecim. 

                  

���� Koszt uczestnictwa (od jednej osoby, bez noclegu): 1980zł netto/os  (+ VAT 23%) 
Podany koszt uczestnictwa zawiera: udział w Kongresie, materiały konferencyjne, serwis kawowy i lunch, bankiet. 
  
 

�  5% zniżki dla absolwentów studiów podyplomowych PIKW oraz dla wszystkich osób, które brały udział w co najmniej 
jednym ‘szkoleniu’ PIKW w tym roku. 

�  10% zniżki  dla Członków Stowarzyszenia ISACA, POLRISK, KSOIN, ACFE Polska oraz dla Członków Klubu PIKW  
�  15% zniżki  dla firm delegujących więcej niż dwóch przedstawicieli  
�  15% zniżki  dla CIA's, ACCA's oraz dla osób posiadających inne kwalifikacje zawodowe, np. AW I i II Stopnia. 
�  15% zniżki  dla Członków BPCC, IIC Polska oraz IIA Polska 
�  20% zniżki  dla przedstawicieli Administracji Publicznej 
�  25% zniżki  dla CFE’s, CICA, CCS,  
�  dla przedstawicieli, pracowników Organizacji Współpracujących, Sponsorów i Patronów - zniżki do uzgodnienia. 
*powyższe zniżki nie podlegają sumowaniu 

 

 
 
Oświadczamy, że kwota brutto w wysokości ........................ zostanie przekazana w ciągu 7 dni od daty podpisania 
niniejszego zgłoszenia na rachunek bankowy PIKW Sp. z o.o.: Raiffeisen Bank Polska S.A, nr rachunku:  
45 1750 0009 0000 0000 1032 5323 
 

Ewentualne oświadczenie dotyczące odwołania zgłoszenia udziału w Kongresie wymaga formy pisemnej i należy je przesłać na adres 
mailowy  biuro@pikw.pl lub faxem (22) 620 94 36. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie 14-tu dni przed  rozpoczęciem 
Kongresu pobieramy opłatę manipulacyjną w wysokości 40% ceny Kongresu. Odwołanie zgłoszenia uczestnika w terminie 7-miu dni  
( i mniej) przed rozpoczęciem Kongresu zobowiązuje do zapłaty pełnej należności. Nieobecność zgłoszonego uczestnika zobowiązuje do 
zapłaty pełnej należności. 
 
Upoważniamy PIKW Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy   
 

   
             Prezes/Dyrektor            Pieczęć Instytucji                                        Główny Księgowy 


