PKB/1/04/2021

Żory, 1 sierpnia 2022

Szanowni Państwo
Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Polskiego Kongresu Browarniczego, która odbędzie się w dniach 7-9 września w Krynicy.
Spotkanie ma na celu przedstawienie najnowszych trendów rynkowych, aplikacji dotyczących innowacji w procesie produkcji oraz
integrację środowiska. W trakcie Kongresu spotka się kadra zarządzająca zakładów produkcyjnych, przedstawiciele wyższych uczelni oraz
firm i instytucji branżowych, którym bliski jest rozwój i przyszłość sektora browarniczego.
Zapraszamy do udziału w Kongresie

z poważaniem

Aleksandra Wojnarowska

przewodnicząca komitetu organizacyjnego
Bikotech sp. z o.o.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU
Termin: 7-9 września 2022 r. w Hotelu Czar ny Potok **** w Kry nicy
Karta ważna do 21 sierpnia br. lub do wyczerpania wolnych miejsc.
Wypełnioną kartę zgło sz enia przesyłamy najpóźniej do dni a 21 sierpnia 2022r.
na adr es e -mail: biuro@bikotech.pl
Udział jednej osoby – 2800 zł netto + 23% Vat
TELEFON
IMIĘ I NAZWISKO
STANOWISKO
E-MAIL
1.
2.
3.
4.
Uczestnicy kongresu rezerwują i opłacają noclegi we własnym zakresie, w dowolnym,
wybranym przez siebie miejscu.

NOCLEG

ADRES I NIP FIRMY,
NA KTÓRĄ MA BYĆ
WYSTAWIONA FAKTURA ZA UDZIAŁ

NAZWA FIRMY:
ULICA, NR LOKALU:
KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ:
NIP:

SPRAWĘ
PROWADZI:

IMIĘ I NAZWISKO

TELEFON

E-MAIL

Na powyższy adres e-mail otrzymamy potwierdzenie uczestnictwa oraz fakturę „pro forma”, na podstawie której dokonamy płatności.
Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016r., poz. 922) informujemy, że administratorem danych osobowych jest Bikotech Sp. z o.o.
z siedzibą przy ul. Kościuszki 29 w Żorach. Dane osobowe zamieszczone ww. formularzu zgłoszenia przetwarzane są w celu organizacji Polskiego Kongresu Browarniczego. Informujemy, że
posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne,
jednak bez ich podania nie można dokonać rejestracji na Kongres. Zgłoszenie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konferencji, dostępnego na stronie www.bikotech.pl

.........................................................
(pieczęć zakładu)

.........................................................
(data, podpis i pieczęć zgłaszającego)

