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IGSMiE PAN, ul. Wybickiego 7A, 31-261 Kraków, tel./fax (12) 632-13-24 szkola@min-pan.krakow.pl, www.szkolaeksploatacji.pl

Dane uczestnika (służbowe)
tytuł/stopień nauk.

imię

kod

miasto

nazwisko

stanowisko

ulica / nr

telefon

fax

tel. kom.

instytucja

NIP instytucji
data zgłoszenia

e-mail

Warunkiem koniecznym udziału w Szkole Eksploatacji Podziemnej jest przelanie opłaty konferencyjnej na konto organizatora

W zależności od typu uczestnictwa (z noclegami lub bez) prosimy wypełnić część A lub B
Prosimy zaznaczyć “X”
A. Koszty uczestnictwa z rezerwacją noclegów w głównym hotelu (miejsce konferencji)
odpowiednią pozycję
W przypadku dokonania wpłaty po 25.01.2023 do kwoty netto należy doliczyć: + 300 zł
Typ pokoju
POBYT Z NOCLEGIEM w okresie 27.02-1.03.2023

Miejsce w pok. 2-os.

hotel QUBUS

Miejsce w pok. 1-os.

hotel”QUBUS

Apartament

hotel QUBUS

+ nocleg 26/27.02.2023 (niedziela)

2 100,00 zł

300,00 zł

2 600,00 zł

400,00 zł

3 700,00 zł

500,00 zł

(2583,0 z VAT)

W przypadku braku miejsc w hotelu
głównym zakwaterowanie ma
miejsce w hotelu sąsiednim

(369,00 z VAT)

(3198,0 z VAT)

(492,00 z VAT)

(4551,0 z VAT)

(615,00 z VAT)

Opłata konferencyjna obejmuje: nocleg i wyżywienie, uczestnictwo w obradach, materiały konferencyjne SEP 2023 wersja cyfrowa,
wydawnictwa okolicznościowe, infrastruktura hotelowa.
Doba hotelowa zaczyna się o godzinie 14.00 i kończy się o godzinie 12.00. Prosimy uczestników Szkoły o przestrzeganie godzin
przyjazdu i wyjazdu z hotelu.

B. Koszty uczestnictwa bez noclegów
Uczestnictwo bez noclegów

W przypadku dokonania wpłaty po 25.01.2023 do kwoty netto należy doliczyć:

Opłata konferencyjna zawiera:
- pełne wyżywienie oprócz śniadań,
- materiały konferencyjne,
- udział w wydarzeniach Szkoły.

+ 300 zł

UCZESTNICTWO BEZ NOCLEGU w okresie 27.02-1.03.2023

1 700,00 zł

(2091,00 z VAT)

C. Jednocześnie zamawiam dodatkowe wydawnictwa na CD:
x 40 zł =

Materiały SEP 2019

(49,20 zł z VAT)

Razem za udział

netto

(A,B,C):

Powyższą kwotę wpłacamy na konto:

x 40 zł =

Materiały SEP 2020

(49,20 zł z VAT)

1.23

zł.

brutto

zł.

x 40 zł =

Materiały SEP 2021

(49,20 zł z VAT)

(liczba)

(liczba)

(liczba)

słownie zł:

brutto

stawka VAT wynosi 23%

IGSMiE PAN, BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 36 11301150 0012 1266 6620 0001 z dop. „SZKOŁA”
Warunki kancelacji
Anulowanie uczestnictwa w Szkole Eksploatacji Podziemnej możliwe jest na następujących warunkach:
- do 14 dni przed konferencją nie są pobierane żadne opłaty,
- od 14 dni przed konferencją do dnia rozpoczęcia konferencji pobierana jest opłata w wysokości 50% kosztów zgłoszonego uczestnictwa,
- po rozpoczęciu konferencji pobierana jest opłata w wysokości 100% kosztów zgłoszonego uczestnictwa.
Informacja o anulowaniu uczestnictwa powinna być zgłoszona telefonicznie lub e-mailowo na adres szkola@min-pan.krakow.pl
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu udziału w konferencji „Szkoła Eksploatacji Podziemnej” wyłącznie w celach organizacyjnych.
Administratorem moich danych jest Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN z siedzibą w Krakowie przy ul. Wybickiego 7A. Oświadczam, że podanie danych
jest dobrowolne, natomiast odmowa ich podania skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w konferencji. Oświadczam, że mam prawo dostępu do swoich danych osobowych
oraz prawo ich poprawienia oraz, że przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych poprzez przesłanie wiadomości na adres:
inspektorODO@min-pan.krakow.pl, oraz że przysługuje mi prawo skargi do UODO (Warszawa, ul. Stawki 2).
Jednocześnie:

wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku w celach dokumentacji fotograficznej konferencji.

pieczątka firmowa

Dyr. Finansowy / Gł. Księgowy
(pieczątka)

podpis Uczestnika SEP

Formularz należy przesłać wraz z dowodem wpłaty na adres:
Szkoła Eksploatacji Podziemnej, ul. Wybickiego 7A, 31-261 Kraków, tel./fax (12) 632-13-24 lub mailem: szkola@min-pan.krakow.pl

