Odpowiedź faksem: Polska Izba Gospodarcza w Niemczech
+49 211/497 69 98 99 lub office@pwdorg.org
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
WORKSHOP
W HINTERTUX, 12 – 15 KWIETNIA 2018
Imię i nazwisko uczestnika:
Nazwa przedsiębiorstwa:
Adres:
telefon/fax:

e-mail:

Miejsce spotkania: Hotel Gletscher & Spa Neuhintertux, Hintertux/Austria
Telefon: 0043 5287 8580, Telefax: 0043 5287 8580-402
Warunki udziału w seminarium
Koszt udziału w seminarium dla Członków Izby w pokoju jednoosobowym wynosi EUR 890,00 + 19%
MWSt, w pokoju dwuosobowym – EUR 720,00 od osoby. Koszt udziału dla pozostałych
uczestników: w pokoju jednoosobowym EUR 1.240,00, w pokoju dwuosobowym EUR 1.070,00 od
osoby + 19% MWSt. Kwota ta uwzględnia koszt udziału w zajęciach merytorycznych, materiałów,
noclegu wraz ze śniadaniem i obiadokolacją (HP), itp., zgodnie z załącznikiem, stanowiącym
integralną część zgłoszenia. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać do biura Polskiej
Izby Gospodarczej w Niemczech, fax: 0211/497 69 98 99. Po przesłaniu zgłoszenia otrzymają
Państwo potwierdzenie wraz z rachunkiem. Ze względu na konieczność dokonania wiążącej
rezerwacj hotelu zgłoszenia można dokonać do dnia 28 lutego 2018 r. Zapłaty należy dokonać
na konto Polnische Wirtschaftskammer in Deutschland e.V., Commerzbank Düsseldorf, BLZ 300
400 00, nr konta 310 15 24, IBAN: DE21 300 400 000 310 15 24 00, SWIFT-BIC: COBADEFFXXX
Rezygnacja z uczestnictwa możliwa jest do dnia 31 marca 2018 r. Rezygnacja po tym terminie
pociąga za sobą obciążenie kosztami noclegu. Rezygnacja z udziału musi nastąpić w formie
pisemnej. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu z ważnych powodów.
Osoba towarzysząca nie biorąca udziału w zajęciach merytorycznych.
Koszt udziału osoby towarzyszącej dla Członków Izby wynosi € 650,00, a dla pozostałych osób
towarzyszących EUR 1.000,00 + 19% MWSt.
Zgłaszam następujące osoby towarzyszące: liczba:
Imię, Nazwisko ....................................................
Rezerwacja noclegu
Proszę o dokonanie rezerwacji w pokoju
Jednoosobowym dla:
Dwuosobowym dla:
Uczestnik pokrywa koszty dodatkowej konsumpcji we własnym zakresie.

W razie dodatkowych pytań informacji udziela: Edyta Mirek-Jedecke, tel. +49 211/497 69 98-10
Fax +49 211/497 69 98-99
Adres, na który organizator powinien przesłać fakturę

data

podpis i pieczęć firmy

Załącznik do zgłoszenia
Imię i nazwisko uczestnika:
Nazwa przedsiębiorstwa:
Adres:
Telefon/fax:

Opłata za workshop wymienione w formularzu zgłoszeniowym obejmują:


udział w zajęciach (także wszystkie napoje podczas wykładów oraz mały
poczęstunek)



materiały seminaryjne



coctail oraz kolacja w dniu 12 kwietnia 2018 r.



polepszanie umiejętności i techniki jazdy na nartach z Ingrid Salvenmoser, coctail
oraz kolacja w dniu 13 kwietnia 2018 r. „Quiz”



zawody narciarskie, coctail oraz kolacja w dniu 14 kwietnia 2018 r.



koszty noclegu (12 – 15 kwietnia 2018 r.)



karnet 13 – 14 kwietnia 2018 r.

Świadczenia dodatkowe
Na życzenie możemy dokonać następujących rezerwacji za dodatkową opłatą


przedłużenie karnetu do dnia 15 kwietnia 2018 r. (przedłużenie musi nastąpić przed
rozpoczęciem pobytu)



instruktor narciarski



inne (o ile istnieje możliwość ich spełnienia, np. rezerwacja kortów w halach
tenisowych) ...............................................................................................................

W razie dodatkowych pytań informacji udziela: Edyta Mirek-Jedecke, tel. 0211/497 69 98-10, fax
0211/497 69 98-99

