
FORMULARZ REJESTRACYJNY 
Seminarium „Farmy wiatrowe w obliczu niekorzystnych zmian w otoczeniu regulacyjnym  

i rynkowym – możliwości przeciwdziałania” 
7 września 2016, ul. Szkolna 2/4 (sala 17), Warszawa 

 

 
ORGANIZATOR: Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej 

ul. Księcia Bogusława X 1/13, 70-440 Szczecin 
www.psew.pl 

Nazwa firmy: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

NIP: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Osoba do kontaktu: ………………………………………………………………… e-mail/tel. ………………..………………………………………………………. 

Zgłaszamy udział następujących osób: 
Lp. Imię i nazwisko e-mail Tel. 
1    
2    
3    

 

KOSZT UCZESTNICTWA (cena netto za jednego uczestnika) 
 Kategoria Cena netto 

 Członkowie wspierający sponsorzy PSEW 1 000,00 zł + VAT 
 Członkowie wspierający zwykli PSEW 1 200,00 zł + VAT 
 Stowarzyszenia, uczelnie, państwowe instytuty badawcze, stowarzyszenia ekologiczne i branżowe    600,00 zł + VAT 
 Pozostali 1 500,00 zł + VAT 

 

TŁUMACZENIE SYMULTANICZNE*  
Wydarzenie będzie prowadzone w języku polskim, możliwość skorzystania z tłumaczenia na język angielski jest dodatkowo płatna i zostanie 
doliczona do faktury. Koszt tłumaczenia dla jednej osoby to 250 zł +VAT. Prosimy o zgłaszanie poniżej zapotrzebowania na tłumaczenie:  
 
Ilość osób …………………………... 
*Tłumaczenie będzie realizowane jeżeli zgłosi się co najmniej 5 osób. 
 
WARUNKI ZGŁOSZENIA:  

1. Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać na e-mail: event@psew.pl  lub nr fax-u +48 91 48 62 538 do dnia 5 września 2016.  
2. Po przyjęciu zgłoszenia otrzymacie Państwo maila potwierdzającego rejestrację z fakturą proforma. 
3. Opłatę należy wnieść w ciągu 7 dni od daty wskazanej na proformie, nie później niż do dnia 6 września 2016.  
4. Wpłat należy dokonywać na rachunek:  
  Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej  
  ul. Księcia Bogusława X 1/13, 70-440 Szczecin  
  PKO Bank Polski S.A.: 52 1440 1143 0000 0000 1402 5405  
 w tytule prosimy wpisać: Numer faktury proformy oraz nazwisko uczestnika.  
5. Przesłanie Uczestnikowi przez Organizatora potwierdzenia zgłoszenia jest równoznaczne z zawarciem Umowy o uczestnictwo w seminarium oraz stanowi warunek 

dopuszczenia do uczestnictwa w seminarium.  
6. Oświadczenie o rezygnacji z uczestnictwa w Seminarium należy dokonać w formie pisemnej, drogą elektroniczną na adres e-mail: event@psew.pl  albo przesłać 

faksem na nr 91 48 62 538. W przypadku rezygnacji Uczestnika z uczestnictwa w Seminarium zgłoszonego nie później 31 sierpnia 2016, Uczestnik ma prawo do 
zwrotu wniesionej opłaty. W przypadku rezygnacji po tym terminie koszty nie będą zawracane i Uczestnik będzie ponosił 100 procent ceny pakietu uczestnictwa w 
Seminarium.  

7. Oświadczam niniejszym, że zapoznałem się z treścią Regulaminu (dostępny na stronie internetowej 
http://pliki.psew.pl/Seminarium/Regulamin_semianarium_wrzesien2016.pdf ) i akceptuję jego treść.  

8. Upoważniam Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. 
Dodatkowych informacji udziela Dorota Bereza (d.bereza@psew.pl, tel. +48 665 370 868) lub Irena Gajewska (i.gajewska@psew.pl, tel. +48 695 286 998) . 

 
UWAGA! Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 
 
 
 
 

Data i miejsce  Podpis 
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