
V Konferencja Sprzedawców Polskiego Węgla
Zakopane, 13-14 kwietnia 2018 
Hotel Nosalowy Dwór Resort & Spa Rezydencja Nosalowy Dwór *****

FoRmulaRZ 
zgłoszeniowy

ul. oswalda Balzera 21d, 34-500 Zakopane

DANE DO FAKTURY:
nazwa firmy

adres

NIP

DANE UCZESTNIKÓW:

       

  W1
Wariant 1: Konferencja 13/04/2018, w tym: Walne Zgromadzenie Członków IGSPW 
(dotyczy wyłącznie członków IGSPW), Konferencja Sprzedawców Polskiego Węgla, 
Targi Dostawców Sprzętu i Usług dla Dystrybutorów Węgla, obiad, przerwy kawowe, 
parking, ubezpieczenie

200,00 netto
246,00 brutto

350,00 netto
430,50 brutto

W2 Wariant 2: Wariant 1 + Udział w Bankiecie 550,00 netto
676,50 brutto

700,00 netto
861,00 brutto

W3a Wariant 3a: Wariant 2 + nocleg w pokoju 2 os. (2 os. w pokoju) 720,00 netto
885,60 brutto

870,00 netto
1070,10 brutto

W3b Wariant 3b: Wariant 2 + nocleg w pokoju 1 os. 820,00 netto
1008,60 brutto

970,00 netto
1193,10 brutto

WARIANT UCZESTNICTWA:
JEST 
członkiem IGSPW

Cena noclegu zawiera: śniadanie, dostęp do basenu i strefy SPA. Doba hotelowa zaczyna się o godz. 15:00, kończy o 11:00.

DODATKOWY NOClEg - NOC pRZED / pO KONFERENCjI:

300,00 netto
369,00 brutto

350,00 netto
430,50 brutto

300,00 netto
369,00 brutto

350,00 netto
430,50 brutto

Ceny zawierają: śniadanie, dostęp do strefy spa i basenu. Początek doby hotelowej: 16:00, koniec 11:00. 

12 kwietnia

14 kwietnia

pokój – 1 os. pokój – 2 os.

FIRMA NIE JEST 
członkiem IGSPW

liczba 
uczestników

Warunkiem koniecznym udziału w Konferencji Sprzedawców Polskiego Węgla jest przelanie opłaty konferencyjnej na konto:

46 1090 2011 0000 0005 3200 4213  (Auroland Sp. z o.o. ul. Moniuszki 24/2, 41-902 Bytom)
Formularz należy przesłać wraz z dowodem wpłaty na adres mailowy: biuro@auroland.eu
Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Pani Bożena Romańska – Koordynator Konferencji pod nr 608 755 136.
Prosimy o przesyłanie zgłoszeń i płatności do 25 marca 2018. Ilość miejsc ograniczona. W przypadku rejestracji dokonanych w okresie 1-13 kwietnia 
zastrzegamy sobie możliwość doliczenia opłaty administracyjnej w wysokości 100 PLN netto do każdego zgłaszanego uczestnika.

RazEm za udzIał:
netto brutto

podpis osoby decyzyjnej zgodnie z reprezentacjąmiejsce na pieczątkę

OpCjA DODATKOWO płATNA: pANEl 4, 14/04/2018r. 

130,00 netto
159,90 brutto

Walne Zgromadzenie Członków Federacji Autoryzowanych Sprzedawców (dotyczy członków FAS),
Zamknięte spotkanie Autoryzowanych Sprzedawców z przedstawicielami Polskiej Grupy 
Górniczej (wyłącznie dla AS PGG), 
Obiad

Warunki rezygnacji: 
Anulowanie uczestnictwa w Konferencji Sprzedawców Polskiego Węgla możliwe jest na 
następujących warunkach:
– do 14 dni przed konferencją nie są pobierane żadne opłaty,
– od 14 dni przed konferencją do dnia rozpoczęcia konferencji pobierana jest opłata w wysokości 70% kosztów zgłoszonego 

uczestnictwa,
–  po rozpoczęciu konferencji pobierana jest opłata w wysokości 100% kosztów zgłoszonego uczestnictwa.
Informacja o anulowaniu uczestnictwa powinna być zgłoszona mailowo na adres biuro@auroland.eu

UCZESTNICY

liczba 
uczestników

Uprzejmie informujemy uczestników konferencji, że usługi dodatkowe typu: mini bar, telefony, usługi pralnicze, 
SPA, indywidualne rachunki gastronomiczne i barowe są pokrywane indywidualnie  na zasadach obowiązujących 
w Hotelu. Jednocześnie przypominamy, że każdy z osobna ponosi odpowiedzialność prawną i finansową powstałą 
za nieuzasadnione uruchomienie systemu ochrony PPOŻ (czujki dymu, ROP). Za każdorazowe nieuzasadnione 
włączenie systemu zostanie naliczona kara finansowa w wysokości kosztów poniesionych przez hotel w związku 
z zaistniałą sytuacją.

liczba 
uczestników

telefondata urodzenia *

telefondata urodzenia *

telefon

* wyłącznie dla celów związanych z ubezpieczeniem uczestnika

data urodzenia *


