
KARTA ZGŁOSZENIA 
NA SEMINARIUM SZKOLENIOWE

Organizator: Technopomiar Sp. z o.o. 
ul. Graniczna 105, 54-530 Wrocław 
NIP 899-24-32-941

Termin: 28 - 30.09.2022 r.

Miejsce: Arche Hotel 
ul. Graniczna 183, 54-530 Wrocław

Koszt uczestnictwa w szkoleniu: 1590,- PLN/osoba + 23% VAT

Opłata obejmuje: • udział w szkoleniu (3 dni)
• materiały szkoleniowe
• zakwaterowanie w w pokojach dwuosobowych  

z łazienkami (2 noce)
• całodzienne wyżywienie od obiadu w dniu 

28.09.2022 r. do obiadu w dniu 30.09.2022 r.

Opcje dodatkowe: Możliwość zakwaterowania w pokoju jednoosobowym: 
dopłata 200,- PLN/osoba + 23% VAT

Warunki uczestnictwa w seminarium:
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie wiążącej umowy 

pomiędzy firmą zgłaszającą a firmą Technopomiar Sp. z o.o. na świadczenie usługi szkoleniowej.

2. Zgłoszenia uczestnictwa prosimy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres: marketing@technopomiar.pl do 
dnia 31.08.2022 r.

3. Po otrzymaniu zgłoszenia Organizator prześle potwierdzenie jego przyjęcia oraz fakturę proforma, na 
podstawie której należy dokonać wpłaty. Faktura VAT zostanie wystawiona po zaksięgowaniu wpłaty 
i przesłana na adres wskazany przez Zgłaszającego.

4. Rezygnacja z uczestnictwa w wydarzeniu wymaga formy pisemnej (e-mail). W przypadku rezygnacji po 
31.08.2022 r. opłata za udział nie podlega zwrotowi.

5. Jeżeli zgłoszona osoba nie może uczestniczyć w wydarzeniu, mają Państwo możliwość delegowania 
innej osoby w miejsce już zgłoszonej w terminie do 3 dni przed datą rozpoczęcia.

6. Seminarium szkoleniowe odbędzie się w obowiązującym, w czasie jego trwania, reżimie sanitarnym. 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, przesunięcia terminu lub odwołania Seminarium 
z przyczyn od niego niezależnych. W przypadku odwołania Seminarium zostanie zwrócone 100% zaliczki.

7. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Kontrola i optymalizacja pracy obiegów technologicznych stacji 
uzdatniania wody, obiegów wodno-parowych oraz ograniczenia 
emisji zanieczyszczeń wodnych i  gazowych w  kontekście 
konkluzji BAT, pod kątem parametrów fizyko-chemicznych.



----------------------------------------------------------------------------------------------
Podpis osoby upoważnionej

pieczątka firmowa

Zgoda na warunki uczestnictwa:

* Oświadczamy, że akceptujemy warunki uczestnictwa i zobowiązujemy się do zapłaty

*  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszeniowej na potrzeby orga-
nizacji Seminarium szkoleniowego „Kontrola i optymalizacja pracy obiegów technologicznych stacji uzdatnia-
nia wody, obiegów wodno-parowych oraz ograniczenia emisji zanieczyszczeń wodnych i gazowych w kontekście 
konkluzji BAT, pod kątem parametrów fizyko-chemicznych” zgodnie z ustawą z dn. 10 maja 2018 o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2018 , poz. 1000) oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i radu UE 
2016/679 z dn. 17 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Technopomiar Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-
530) przy ul. Granicznej 105. W sprawie ochrony danych osobowych można kontaktować się z Administra-
torem Danych Osobowych pod adresem e-mail: administrator@technopomiar.pl.

* pola wymagane

Dane płatnika faktury

Nazwa firmy:

Adres: 

NIP:

Wyrażam zgodę na otrzymanie faktury drogą elektroniczną:      Tak     Nie
Adres e-mail, na który 
ma być wysłana faktura:

Dane uczestnika seminarium szkoleniowego

Imię i nazwisko:

Firma:

Stanowisko:

Telefon:

E-mail:

    Udział w seminarium, w tym nocleg w pokoju dwuosobowym (1590 PLN + 23% VAT)

    Udział w seminarium, w tym nocleg w pokoju jednoosobowym (1790 PLN + 23% VAT)
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