UMOWA ZGŁOSZENIE (tel./fax: 12 633 62 20; e-mail: parkiwodne@kphoga.pl)
I. UCZESTNICTWO W FORUM: niniejszym zamawiam i potwierdzam udział poniższych osób w I Ogólnopolskim Forum Lojalnościowym, które
odbędzie się w dn. 26-27.05.2014 r. w Białce Tatrzańskiej w Hotelu Bania Thermal & Ski; jednocześnie potwierdzam, że zapoznałem się i akceptuję
warunki uczestnictwa i anulacji (opisane w punkcie V).

KOSZT UCZESTNICTWA:

1.
Imię i nazwisko uczestnika

2.
Imię i nazwisko uczestnika

Dla 1 osoby

1100 PLN + VAT

Dla 2 osób

1700* PLN (2 x 850 PLN) + VAT

Dla 3 osób

2100* PLN (3 x 700 PLN) + VAT

Koszt uczestnictwa obejmuje: 2 dni wykładów i warsztatów, materiały
pokonferencyjne, serwis kawowy oraz lunch (w 1. i 2. dniu Forum),
okolicznościową kolację w góralskim stylu, bilet wstępu do kompleksu Termy
Białka (baseny i sauny). Koszt uczestnictwa nie uwzględnia noclegu.

3.
Imię i nazwisko uczestnika

* oferta dotyczy 2 lub 3 osób z jednej firmy/instytucji/obiektu.

II. DANE OSOBY / FIRMY ZGŁASZAJĄCEJ:

Nazwa firmy (w przypadku firmy innej niż park wodny, termy, kompleks basenów, prosimy o podanie branży)

Adres e-mail

Nr telefonu os. do kontaktu

Imię i nazwisko osoby do kontaktu

III. Oświadczamy, że kwota w wysokości .................... + 23% VAT
zostanie przekazana w ciągu 7 dni od przesłania zgłoszenia na
konto: Bank PEKAO S.A. 83 1240 1301 1111 0000 2578 5791

V. WARUNKI UCZESTNICTWA i ANULACJI
1. Warunkiem uczestnictwa w Forum jest przesłanie do organizatora niniejszej
umowy oraz wpłata opłaty za uczestnictwo na konto organizatora.

2. Zgłoszenia na Forum przyjmujemy mailowo oraz faksem.
3. Wszelkie ewentualne zmiany i anulacje wymagają formy pisemnej.
4. W przypadku anulacji w terminie do 09.05.14, rezygnacja jest bezkosztowa i

IV. DANE DO FAKTURY (jeśli chcesz otrzymać fakturę VAT):

cała kwota wpłacona na konto organizatora zostanie zwrócona.

5. W przypadku anulacji w terminie od 10.05 do 23.05.2014 organizator ma

Nazwa firmy

prawo do pobrania kwoty w wysokości 70% należności.

6. W przypadku anulacji po 23.05.2014 lub niepojawienia się Uczestnika,
organizator ma prawo do wymagania całej kwoty zamówienia.

Adres (ulica, miasto)

7. W przypadku gdyby Forum nie odbyło się z przyczyn zależnych od

Numer NIP

organizatora, cała wpłacona kwota zostanie przekazana na wskazane konto
w ciągu 10 dni roboczych od daty odwołania Forum.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w programie Forum.
9. Zgodnie z Ustawą o Ochr. Danych Os. z dn. 29.08.1997 r. zamawiający
wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach
marketingowych przez K&P Sp. z o.o.

INFORMACJAOONOCLEGACH
NOCLEGACH
V.V.INFORMACJA
Wstępnie zarezerwowaliśmy pokoje dla uczestników FORUM w Hotelu Bania
Thermal & Ski w Białce Tatrzańskiej, w którym odbywa się FORUM. Na hasło
„FORUM LOJALNOŚCIOWE” uczestnicy Forum otrzymają specjalną ofertę
cenową obowiązującą na noclegi w terminie już na jeden dzień przed Forum:

Pokój Classic dla 2 osób
Pokój Classic dla 1 osoby
Pokój Comfort dla 2 osób
Pokój Comfort dla 1 osoby

280 PLN (cena za dobę za pokój z 2 śniadaniami)
210 PLN (cena za dobę za pokój ze śniadaniem)
380 PLN (cena za dobę za pokój z 2 śniadaniami)
290 PLN (cena za dobę za pokój ze śniadaniem)

Dla uczestników korzystających z noclegu w Hotelu Bania w cenę wliczone jest korzystanie z wyjątkowego hotelowego
centrum saunowego i jacuzzi „Sielsko Anielsko”

Uwaga: Rezerwacji noclegu prosimy dokonywać samodzielnie możliwie szybko po zgłoszeniu udziału w
Forum. Prosimy mieć na uwadze, że jako organizator nie gwarantujemy dostępności pokoi w ostatniej
chwili.

Data...........................................

Tel.:

+48 18 265 41 63
+48 18 265 47 30
Faks:
+48 18 265 44 23
E-mail: rezerwacja@hotelbania.pl

Pieczęć i podpis.....................................................

Organizator: K&P Sp.z o.o.: 31-137 Kraków, ul Siemiradzkiego 17/1
Rezerwacje i Informacje: tel./fax: (12) 633 62 20; kom.: 601 594 450, 601 678 450; e-mail:parkiwodne@kphoga.pl

