
 

Miasto / Miejscowośd: …………………………..……………………………… data:  niedziela, 24 stycznia 2010 
 

 
 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 
 udziału w konferencji pt. „Energetyka Jądrowa dla Polski” 
  
Konferencja odbędzie się dnia 3 marca 2010 r., o godz.11.00 
 w ramach  XIII Międzynarodowych Targów Energetyki ENEX 2010  
Centrum Kongresowe Targów Kielce  ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce (mapa dojazdu) 

 
 

*Firma lub Imię i Nazwisko : 

 
*Adres : 

 
*Telefon : 

 
  NIP w przypadku firm: 

 
*Adres email  : 

 
*pola obowiązkowe 

Zgłaszamy udział następujących osób: 
(udział w konferencji jest odpłatny 200 zł. +22% VAT za osobę 

dla członków SEP opłata wynosi 100 zł. + 22% VAT za osobę 
studenci wstęp bezpłatny) 

Powyższy koszt obejmuje: udział w konferencji, materiały konferencyjne, bufet kawowy 
 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

 
Sprawą zajmuje się, 
Imię i Nazwisko: 
Telefon: 
Adres e-mail:  

Kwotę                            zł przekażemy na konto SEP w Banku Millennium S.A. 
nr 44 1160 2202 0000 0000 6084 8985, w terminie do 20 lutego 2010 r. 

 

KONTAKT Z ORGANIZATORAMI 
 

Biuro SEP Dział Naukowo-Techniczny 

Świętokrzyska 14  00-050 Warszawa 
tel.022 55 64 309, fax.022 55 64 301 

e-mail: ot.sep@sep.com.pl 
 

Centralny Ośrodek Szkolenia I Wydawnictw 
Świętokrzyska 14  00-050 Warszawa 
tel.022 336 14 19, fax.022 336 14 25 

e-mail:poczta@cosiw.pl 
 

 
 
 

Podpis i pieczęd osoby upoważnionej w 
przypadku wydrukowania i przesłania faksem: 

Uwaga!! 
Zaznaczyd w przypadku wysłania formularza 

zgłoszeniowego drogą elektroniczną. 
Zapoznałem się z warunkami zawierania 

umów i przyjmowania ofert drogą 
elektroniczną, oraz elektronicznym 

oświadczeniem woli  
 

 
Treśd  elektronicznego oświadczenia woli. 

24/01/2010

http://www.targikielce.pl/index.html?k=main&s=mapa
mailto:ot.sep@sep.com.pl?subject=z%20formularza%20rejestracyjnego%20REJ2010
mailto:poczta@cosiw.pl

	telefon: 
	NIP: 
	EMAIL: 
	Adres: 
	1 Uczestnik: 
	2 Uczestnik: 
	3 Uczestnik: 
	4 Uczestnik: 
	5 Uczestnik: 
	Firma/Imię Nazwisko: 
	Kontakt: 
	Kontakt telefon: 
	Kontakt email: 
	Zapoznałem się z oswiadczeniem: Off
	KWOTA: 
	info: UWAGA!!! Formularz elektroniczny,  może zostać wypełniony i wysłany bezpośrednio do organizatora. Zaznaczenie pola "Oświadczenie Woli" skutkuje zarezerwowaniem miejsca dla wymienionych uczestników po otrzymaniu wpłaty.Formularz można także wydrukować, wypełnić i wysłać  faksem na podane numery. :: TA INFORMACJA NIE JEST DRUKOWANA ::
	Miasto/Miejscowość: 
	DATA: 
	Przycisk1: 
	Przycisk2: 


