Formularz zgłoszenia udziału
Prosimy o odesłanie faksem na numer: 22 620 94 36 lub mailem: zgloszenia@pikw.pl , zgłoszenia przyjmowane są do 19 kwietnia 2018r.

Zgłaszam udział w VIII KRAJOWEJ KONFERENCJI - OCENA KONTROLI ZARZĄDCZEJ W POLSCE - Warszawa, 24-25 kwietnia 2018r.
Imię i nazwisko, stanowisko ...................................................................................................................................................................................................................................................................
Imię i nazwisko, stanowisko ...................................................................................................................................................................................................................................................................
Dane do faktury /Instytucja Zgłaszająca ..............................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................... Adres...........................................................................................................................NIP..................................................................................................
Tel. ..................................................................... Fax .......................................................................... E-mail ...................................................................................................................................
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 przez administratorów danych osobowych
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 prosimy o zaznaczenie:
CENA PROMOCYJNA ~ DO 20 MARCA



Udział w dwóch dniach konferencji: 349 zł/os (plus 23 % VAT)



Udział tylko w pierwszym dniu konferencji: 249 zł/os (plus 23 % VAT)

CENA REGULARNA



Udział w dwóch dniach konferencji: 449 zł/os (plus 23 % VAT)



Udział tylko w pierwszym dniu konferencji: 349 zł/os (plus 23 % VAT)

Instytucje podlegające zwolnieniu z podatku VAT prosimy o równoległe przesłanie przedmiotowego oświadczenia (do pobrania na stronie konferencji)
Należność w wysokości .......................................................... zł brutto zostanie wpłacona na konto PIKW Sp. z o.o. (po otrzymaniu potwierdzenia realizacji przedsięwzięcia)
Bank Raiffeisen Polska S.A. Warszawa, nr

45 1750 0009 0000 0000 1032 5323 (w polu tytuł przelewu należy wpisać temat, miejsce i termin realizacji konferencji)

Jeśli będą Państwo zainteresowani udziałem wraz z noclegiem prosimy o kontakt mailowy: zgloszenia@pikw.pl lub tel. 22 654 10 44 kom. 533 315 538
Wysłanie podpisanego formularza zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa (dostępne na stronie www.pikw.pl)

Data

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej
Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej Sp. z o.o., ul. Sienna 93 lok. 35, 00-815 Warszawa,
Tel. (22) 654 10 44, fax. (22) 620 94 36, e-mail: biuro@pikw.pl

