
 

 
 

 
 

II Spotkanie informacyjne dotyczące Programu Sektorowego INNOMOTO 

27-28.02.2018 r.  
Hotel Villa Verde Congress & SPA****  

Zawiercie, ul. Mrzygłodzka 273 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Imię i nazwisko, Stanowisko 
 
……………………………………………………………………………………………............................................................................................................... 
 
Firma: …………………………………………………………………………………………………………………………NIP...…………………………………………………………. 
 
Ulica: ……………………………………………………………….…………………… Kod: …………………… Miasto: …..……………………………………..……………….. 
 
Tel. Kont.: ………………………………………………….…………………..……. Fax:..………………………………….…………………………………………………………… 
 
E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
            TAK, BĘDĘ BRAĆ UDZIAŁ W KOLACJI 
UCZESTNICTWO W SPOTKANIU JEST BEZPŁATNE. KOSZT UCZESTNICTWA W KOLACJI 150,00 PLN netto/os 
 
W CENĘ NIE JEST WLICZONY NOCLEG   
Prosimy o zarezerwowanie we własnym zakresie noclegu w Hotelu Villa Verde Congress & SPA,  

42-400 Zawiercie, ul. Mrzygłodzka 273, Kontakt: tel: 32 670 38 00, recepcja@villaverde.pl  

Cena noclegu: 260,00/os – pokój 1-osobowy; 320/os – pokój dwuosobowy.  W cenę noclegu jest wliczone śniadanie oraz opłata 

parkingowa. Hasło: Polska Izba Motoryzacji. 

 Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 

r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną o treści marketingowej pochodzących od Polskiej Izby Motoryzacji z siedzibą 

w Warszawie przy ul. Grażyny 13, 02-548 Warszawa. 

 Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Polską Izbę Motoryzacji z siedzibą w Warszawie (02-548 Warszawa ul. 

Grażyny 13) telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów 

marketingu bezpośredniego w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 16 lipca 2014 r. - Prawo telekomunikacyjne. 

 Oświadczam, że jestem uprawniony do wyrażenia powyższych zgód na przesyłanie informacji handlowej oraz 

wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, w imieniu 

podmiotu, do którego należą wskazane w powyższym zgłoszeniu numery telefonów i adres email.  
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polską Izbę Motoryzacji z siedzibą w Warszawie (02-

548 Warszawa ul. Grażyny 13) w celach marketingowych związanych z prezentacją aktualnej oferty Polskiej Izby 

Motoryzacji.                                                                                                                                                                                               

Oświadczam, że zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa oraz zobowiązujemy się do zapłaty w terminie 7 dni od daty 
wystawienia faktury VAT 
 
 

………………………………..…………………      ……………………………………………………  ………….…………….……………………………… 
     miejscowość i data                                                           pieczęć firmowa                                                             podpis 
* Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT 
Liczba miejsc jest ograniczona. O udziale w spotkaniu decyduje przynależność do Izby oraz kolejność napływania zgłoszeń. 
Nieodwołanie zgłoszenia 10 dni przed spotkaniem i nieobecność w spotkaniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. 
Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją. 
Więcej informacji: Magdalena Szczypińska – tel. 22 646-08-18, 600 003 241, szczypinska@pim.org.pl 


