UCZESTNIK
Imię i nazwisko: …………………………………………………….………….……Pakiet

podstawowy /

rozszerzony

Nazwa zakładu optycznego: …………………………………………..…………..………………………………………………….
Adres (ul. nr, kod, miejscowość): …………………………………..…………..…………………………………………………….
Tel.kom.: ………………….……..…….., e-mail: ……….…………………………………..……, NIP: …..…………..…………..
Członek Cechu Optyków w:
Poznaniu

Katowicach

Krakowie

Lublinie

Warszawie

Wrocławiu

nie jestem zrzeszony w KRIO

Olsztynie

OSOBY TOWARZYSZĄCE
Imię i nazwisko: …………………………………………………….………….……Pakiet

podstawowy /

rozszerzony

Imię i nazwisko: ……………………………………………………….………….…Pakiet

podstawowy /

rozszerzony

PROSZĘ O ZAKWATEROWANIE MNIE
w pokoju

2-osobowym /

3-osobowym z panią/panem ………………………………………..………………….…..

………………………………………………………………………………………………….…….;

w pokoju 1-osobowym.

DANE DO FAKTURY
Nazwa: …………………………………………………..………………………………….………. NIP……….....………..………..
Adres (ul. nr, kod, miejscowość): …………………………………………..……..………………………………………………….







Ceny Pakietów Uczestnictwa:
Pakiet Podstawowy - Optycy zrzeszeni w KRIO i osoby im towarzyszące:
Pakiet Rozszerzony - Optycy zrzeszeni w KRIO i osoby im towarzyszące:
Pakiet Podstawowy - Optycy niezrzeszeni i osoby im towarzyszące:
Pakiet Rozszerzony - Optycy niezrzeszeni i osoby im towarzyszące:
Dopłata za pokój jednoosobowy:

990 zł netto/osobę (brutto 1.217,70 zł)
1.110 zł netto/osobę (brutto 1.365,30 zł)
1.200 zł netto/osobę (brutto 1.476,00 zł)
1.320 zł netto/osobę (brutto 1.623,60 zł)
610 zł netto/osobę (brutto 750,30 zł)

Wpłaty: Grupa MTP, PKO BP, nr konta: 38 1020 4027 0000 1102 0424 2962, tytuł płatności: Kongres KRIO.
Kartę uczestnictwa wraz z potwierdzeniem wpłaty proszę przesłać na adres barbara.vogt@grupamtp.pl
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie (MTP)
z siedzibą w Poznaniu, ul. Głogowska 14, tj. Administratora danych osobowych, w celach organizacji Kongresu KRIO i innych
wydarzeń optycznych. Ma Pani/Pan prawo do prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania,
sprzeciwu, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych. Więcej informacji na temat celu i sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych przez MTP znajduje
się na stronie grupamtp.pl.
Wyrażam zgodę na przesyłanie przez MTP na wskazany w formularzu adres poczty elektronicznej informacji handlowych
w celach w związanych z uczestnictwem w Kongresie KRIO i innych wydarzeniach optycznych lub akcji promocyjnych
i marketingowych.
Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych partnerom MTP (KRIO, Hotel Gołębiewski), w celu otrzymywania od
nich informacji handlowych, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu.
Wyrażam zgodę na kontaktowanie się ze mną przez MTP przez telefon dla celów marketingu bezpośredniego.

Data, podpis …………………………………………………………………………………….

