
   
 

Centrala  Barter LNG 

Barter S.A.  tel. (+48) 85 74 85 306 
15-281 Białystok  KRS 0000283787 Sąd Rejonowy XII Wydział Gospodarczy fax. (+48) 85 74 85 299 

ul. Legionowa 28 Krajowego Rejestru Sądowego w Białymstoku lng@bartergaz.pl 

NIP 966 13 88 342 Kapitał akcyjny 1 012 000 PLN www.barterlng.pl 
tel. (+48) 85 74 85 300 

fax (+48) 85 74 85 299   

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Prosimy wypełnić i wysłać na adres mailowy LNG@bartergaz.pl lub faksem na numer (+48) 85 74 85 299 

 

Zgłaszam uczestnictwo _ _ osoby/osób w szkoleniu: Warsztaty bezpieczeństwa LNG 

w terminie:  19.10.2017 w Pruszczu Gdańskim  

Cena:  750 zł + 23% VAT dla osób – członków Polskiej Platformy LNG lub pracowników służb ratunkowych 

    890 zł + 23% VAT dla osób zgłoszonych do 30 września 2017r. 

           1090 zł + 23% VAT dla osób zgłoszonych po 30 września 2017r. 

Imiona i nazwiska uczestników:  

 

 

Osoba kontaktowa:  

Nazwa firmy:  

Adres:  

NIP:  

Telefon:  

Fax:  

e-mail:  

 
Warunki uczestnictwa: 

1. Koszt udziału jednej osoby w wydarzeniu to:  

750 zł + 23% VAT dla osób – członków Polskiej Platformy LNG lub pracowników służb ratowniczych.  

890 zł + 23% VAT dla osób zgłoszonych do 31 sierpnia 2017r. 

1090 zł + 23% VAT dla osób zgłoszonych po 31 sierpnia 2017r. 

2. Opłata za udział w wydarzeniu obejmuje: uczestnictwo w wydarzeniu, materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie szkolenia: lunch, kawa, herbata, woda. 

3. Przesłanie do BARTER S.A. faksem lub pocztą elektroniczną wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy BARTER 

S.A. a Zgłaszającym. 

4. Potwierdzenia uczestnictwa w wydarzeniu zostaną wysłane wraz z fakturą proforma na podany adres e-mail lub faksem. 

5. Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od daty przesłania formularza zgłoszeniowego, ale 

nie później niż przed wydarzeniem.  

6. Warunkiem wstępu na wydarzenie jest dokonanie wpłaty przed wydarzeniem na konto: BARTER S.A., ul. Legionowa 28, 15-281 Białystok, PKO BP II O/Białystok, 

20 1020 1332 0000 1502 0382 1972 

7. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa. 

8. Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy. 

9. W przypadku odwołania zgłoszenia na 30 do 14 dni przed rozpoczęciem wydarzenia zostanie pobrana opłata manipulacyjna w wysokości 250 PLN + 23% VAT. 

10. Osoby, które uiściły opłatę a odwołają uczestnictwo na 14 do 7 dni przed wydarzeniem otrzymają zwrot 50% opłaty. 

11. Osoby, które nie zapłaciły, a odwołają uczestnictwo na 14 do 7 dni przed wydarzeniem są zobowiązane do wniesienia opłaty w wysokości 50% ceny uczestnictwa. 

12. Na 7 dni przed wydarzeniem i później odwołania uczestnictwa nie zostaną przyjęte.  

13. Osoby, które nie odwołają rezerwacji, a nie wezmą udziału w wydarzeniu, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa.  

14. BARTER S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie wydarzenia oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany terminu wydarzenia lub odwołania 

szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia. 

15. Organizator nie zapewnia noclegu.  

Oświadczam, że jesteśmy płatnikiem VAT i upoważniamy BARTER S.A. do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.  
Równocześnie  oświadczam, iż  zapoznałem się z warunkami uczestnictwa oraz  zobowiązuję się do zapłaty w całości kwot wynikających z niniejszej umowy. 

 

 

…………………………………………..    ……………………………………………… 
Data           Podpis i pieczęć firmowa 


