
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
Formularz posiada interaktywne pola i można wypełnić go na komputerze

Dane uczestnika 

Imię i Nazwisko 

Stanowisko 

Wybór wariantu uczestnictwa 

e-mail

 Cena regularna  - 695 pln brutto/os.

Dane do wystawienia faktury 

Nazwa Firmy 

Ulica i nr lokalu Miejscowość 

NIP 

e-mail

Telefon 

Dla Klientów BSI -  621 pln brutto/os. 

Kod 

Telefon 

Warunki uczestnictwa: 
1. Uczestnik ponosi koszt: 695 PLN brutto/os. (565,04 pln netto).W koszcie uczestnictwa zawarty jest pakiet materiałów informacyjnych, poczęstunek podczas przerw 
kawowych oraz lunch.
UWAGA: Dla Członków BPCC - 655 PLN brutto/os. (532,52 pln netto). Dla Klientów BSI - 621 PLN brutto/ os. (504,88 pln netto) - prosimy o zaznaczenie właściwej 
opcji na formularzu, zniżki nie sumują się. 

Rezerwacji można dokonać online, poprzez niniejszy formularz interaktywny bądź poprzez wypełnienie i podpisanie skanu formularza PDF. Formularz PDF należy przesłać e-

mailem na adres: marketing.polska@bsigroup.com bądź pocztą tradycyjną na adres: Dział Marketingu, BSI Group Polska Sp. z o.o., ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa lub 
przekazać w recepcji BSI. 
2. Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków oraz upoważnieniem firmy BSI Group Polska do wystawienia faktury VAT bez 
składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony zgłaszającego. 
3.  Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie przedpłaty na konto bankowe BSI: HSBC BANK POLSKA S.A 47 1280 0003 0000 0030 0677 2031. Prosimy o wpłatę na podstawie
niniejszego dokumentu zgłoszenia. Wpłata jest gwarancją rezerwacji miejsca. W przypadku konieczności wystawienia faktury proforma prosimy o kontakt mailowy na 
adres: marketing.polska@bsigroup.com 
4. W tytule przelewu powinna znaleźć się nazwa wydarzenia (Konferencja BSI - eADMINISTRACJA-1016), imię i nazwisko oraz nazwa firmy.
5. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej. Rezygnacja z uczestnictwa w terminie krótszym niż 7 dni skutkować będzie obciążeniem finansowym zgłaszającego.
6. W przypadku odwołania konferencji z winy BSI Group Polska Sp. z o.o., wpłata zostaje zwrócona w całości.
7. Przesłanie formularza zgłoszenia oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych i marketingowych przez BSI Group Polska Sp. z
o.o. 00-103 Warszawa, ul Królewska 16.

miejscowość i data zgłoszenia czytelny podpis osoby upoważnionej i pieczątka firmowa 

Uwagi: 

Dla Członków BPCC -  655 pln brutto/os.  

Ceny preferencyjne 

Zniżki nie sumują się
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