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   pieczątka zakładu miejscowość i data 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA
Zgłaszamy udział naszych przedstawicieli w konferencji:

z cyklu EFEKTYWNY TARTAK, pt. „NASZE CENNE DREWNO”
w dniu  15 kwietnia 2013 r.  w Poznaniu

lp. Imię i Nazwisko Stanowisko Kontakt telefoniczny
1
2

Prosimy o zarezerwowanie uroczystej kolacji w dniu 15.04.br. 1):     �  TAK    / �   NIE

Opłatę za uczestnictwo, w wysokości2):

�  580,00 zł + 23%  VAT/osobę  (z kolacją)    / �  510,00 zł + 23%  VAT/osobę (bez kolacji)

[    1   )   2  )   -   zaznaczyć   X     w odpowiednich polach  ]  

przekazujemy na konto Polskiej Izby Gospodarczej  Przemysłu Drzewnego: BZ WBK S.A.  1/O Poznań 
9810901463 0000 0000 4600 4785

Informacja:
 W ramach opłaty za uczestnictwo, organizatorzy pokrywają koszty posiłków (serwis kawowy, lunch oraz  

kolacja)   w  dniu  konferencji, a  także koszty:  organizacyjne,  wykładowców  i  tłumaczy,  materiałów  
konferencyjnych, sali konferencyjnej oraz parkingów.

 Koszt noclegu pokrywają uczestnicy konferencji  , dla których MTP oferują
wynegocjowane - atrakcyjne ceny  zakwaterowania w poznańskich hotelach.

 Kontakt w sprawie rezerwacji noclegów :   
Agnieszka Kearney,  tel.  +48 61 865 38 69, mail: hotele@wtc-poznan.com.pl

Miejsce konferencji:
Międzynarodowe Targi Poznańskie 

SALA ZIELONA-GŁÓWNY HOL WEJŚCIOWY
Poznań, ul. Głogowska 14 www.mtp.pl

UWAGA! 
 Wejście na konferencję – na podstawie imiennej listy uczestników:  główne wejście od ul. 

Głogowskiej oraz wejście  od ul. Śniadeckich, natomiast  wjazd samochodami – bramą od ul. 
Śniadeckich. 

 W dniu 15.04.br.  do dyspozycji uczestników konferencji będą parkingi na terenie MTP
--------------------------------------
Niniejsze zgłoszenie stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT. 
Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem podatku VAT, nasz NIP...................................................................
oraz upoważniamy PIGPD do wystawienia faktury VAT bez  podpisu odbiorcy.

……………………………………………..
  /pieczęć imienna i podpis zgłaszającego/

PROSIMY ODESŁAĆ DO POLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ  PRZEMYSŁU DRZEWNEGO  
W TERMINIE DO DNIA  8 KWIETNIA  2013 r.

pocztą (na adres: ul. Winiarska 1, 60-654 Poznań), faxem ( na nr 61 /849 24 68 ) 
lub mailem (pigpd@drewno.pl).. 

http://www.mtp.pl/
mailto:hotele@wtc-poznan.com.pl

	KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA
	Zgłaszamy udział naszych przedstawicieli w konferencji:
	Stanowisko
	PROSIMY ODESŁAĆ DO POLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
	W TERMINIE DO DNIA 8 KWIETNIA 2013 r.
	pocztą (na adres: ul. Winiarska 1, 60-654 Poznań), faxem ( na nr 61 /849 24 68 ) lub mailem (pigpd@drewno.pl)..




