
MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA HAZEX
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Firma lub organizacja

NIP

Adres

Uwagi

Wstępna rezerwacja pokoju

Prenumerata

Warunkami uczestnictwa w MIĘDZYNARODOWEJ 
KONFERENCJI jest zgłoszenie uczestnictwa oraz 
dokonanie płatności na konto organizatora. Aby 
zgłosić swój udział należy wypełnić, a następnie  
rzesłać do organizatora formularz w postaci 
on-line lub pliku PDF. Formularz w postaci pliku 
PDF należy przesłać na adres biuro@strefaex.eu lub 
numer na fax +48 12 632 81 41. 

Najpóźniej na 1 miesiąc przed konferencją, 
a w przypadku późniejszego zgłoszenia – do 5 dni 
roboczych po terminie przesłania formularza, na 
podany adres email zostanie przesłana faktura 
proforma wraz z danymi do przelewu. 

Zgłaszając uczestnictwo w dwudniowej konfe-
rencji oraz pokazach do dnia 26 maja 2017 (lub do 
wyczerpania puli miejsc dostępnych na warunkach 
promocyjnych) otrzymasz gwarancję najniż-
szej ceny w wysokości 1140 PLN netto (w tym 
25% rabatu) oraz możliwość darmowej rocznej 
prenumeraty Expressu Przemysłowego o wartości 
100 PLN brutto; standardowy koszt uczestnictwa 
poza promocją wynosi 1520 PLN netto. Cena 
konferencji nie obejmuje kosztów noclegu - są one 
rozliczane bezpośrednio z hotelem. Pełne warunki 
uczestnictwa dostępne są pod adresem 
www.strefaex.eu/warunki.

Zapoznałem się z pełną treścią warunków uczestnictwa 
dostępnych pod adresem www.strefaex.eu/warunki

Nie, dziękuję

Chcę otrzymać darmową prenumeratę Expressu Przemysłowego

Zaznacz opcję Zgłoszenie uczestnictwa jeśli chcesz wykupić miejsce już teraz. Na podany adres email zostanie przesłana faktura pro-
forma wraz z danymi do przelewu. Jeśli zdecydujesz się na wariant Rezerwacja miejsca dokonamy dla Ciebie darmowej, niezobowiązu-
jącej rezerwacji. Następnie najpóźniej na miesiąc przed konferencją skontaktujemy się z Tobą, aby potwierdzić lub anulować rezerwa-

cję. Pamiętaj jednak, iż czas trwania promocji, jak również ilość miejsc dostępnych na warunkach promocyjnych jest ograniczona.

Ilość pokoi jest ograniczona - ostateczna rezerwacja 
zależy od ich aktualnej dostępności

WYCIĄG 
Z WARUNKÓW 
UCZESTNICTWA
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ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA / REZERWACJA MIEJSCA

Zgłoszenie uczestnictwa Rezerwacja miejsca

Podpis i pieczęć

Safe industry

Organizator Patronat medialny

Bezpieczeństwo wybuchowe i procesowe w przemyśle z unikatowym pokazem wybuchów na żywo

26-27 października 2017 / Kraków / Polska

www.strefaex.eu/warunki
http://www.strefaex.eu/wp-content/uploads/warunki1.pdf
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