KARTA ZG£OSZENIA UDZIAŁU Międzyzdroje 15-18 września 2019
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Koszt udziału w XXIII FCP [od osoby, wszystkie ceny netto]:
Cena bazowa z trzema noclegami w pokoju 2-osobowym – Korab, Casteria, Perła: 2140 zł
dopłata od osoby za dobę – Sporting, Vestina, Dwie Wieże, Malachit: 50 zł
dopłata od osoby za dobę – ApartHotel Międzyzdroje, Bagiński-Chabinka: 110 zł
dopłata od osoby za dobę – Hotel Amber Baltic, Vestina Apartamenty, Nautilus: 160 zł
Cena bazowa z trzema noclegami w pokoju 1-osobowym – Korab, Casteria, Perła: 2390 zł
dopłata od osoby za dobę – Sporting, Vestina, Dwie Wieże, Malachit: 80 zł
dopłata od osoby za dobę – ApartHotel Międzyzdroje, Bagiński-Chabinka: 170 zł
dopłata od osoby za dobę – Hotel Amber Baltic, Vestina Apartamenty, Nautilus: 280 zł
Cena bazowa bez noclegów: 1880 zł
symbol wybranej opcji proszę wpisać w kratkę
Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z organizacją XXIII FCP
i potwierdzamy zapoznanie się z zasadami ochrony danych osobowych w IGCP. podpis uczestnika

Treść informacji związanych z ochroną danych osobowych znajduje się w załączniku do Karty Zgłoszenia.
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Zgłaszamy korzystanie z usług reklamowych według załącznika (verte)
Imię i nazwisko osoby do uzgodnień
+ telefon
Warunkiem udziału w XXIII FCP jest terminowe wniesienie opłaty za udział na konto Organizatora.
Brak terminowej wpłaty skutkuje skreśleniem z listy uczestników.
W przypadku rezygnacji z udziału w XXIII FCP w terminie krótszym niż 14 dni przed jego rozpoczęciem Zgłaszający pokrywa 100% kosztów według karty zgłoszenia.
Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyn. O odmowie przyjęcia zgłoszenia Organizator powiadomi Zgłaszającego.
Jeżeli Organizator odmówił przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa, a Zgłaszający dokonał już płatności Organizator zwraca 100% uregulowanej należności.
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Dla członków i partnerów IGCP opust 15% od ceny bazowej.
Firma jest:

członkiem IGCP TAK

NIE

zaznaczyć
właściwe pole

partnerem IGCP

TAK

Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem podatku VAT
i upoważniamy Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie
do wystawienia i przesłania nam faktury VAT, bez naszego podpisu.
miejscowość

data

pieczątka i podpis

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.fcp.org.pl
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KARTA ZG£OSZENIA KORZYSTANIA Z US£UG REKLAMOWYCH

MODUŁY REKLAMOWE [wszystkie ceny netto]

www.fcp.org.pl

Zgłaszamy zamieszczenie referatu naukowego w materiałach konferencyjnych*

nieodpłatnie

*Organizator zastrzega sobie prawo wyboru referatów naukowych, które zostaną zamieszczone w materiałach konferencyjnych.

Zgłaszamy udział w wystawie FCP i zamawiamy powierzchnię ekspozycji MDK*
*MDK = Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach

300 zł/m2

proszę wpisać liczbę zamawianych metrów

Prezentacja referatu w trakcie Dnia Nowych Technologii – 30 minut
Zgłaszający prezentację potwierdza zapoznanie się z treścią regulaminu DNT
oraz akceptuje wszystkie punkty regulaminu DNT.
Regulamin dostępny jest na: www.fcp.org.pl

LICZBA MIEJSC
OGRANICZONA

Reklama czarno-biała w Materiałach [strona A4]

3500 zł

800 zł

Reklama kolorowa w Materiałach [strona A4]

1800 zł

Kolportaż materiałów reklamowych z materiałami konferencji [1 element*]

800 zł

*Większa liczba elementów spakowana przez reklamodawcę w jedno opakowanie, traktowana jest jako materiał jednoelementowy.

Roll-up na terenie hotelu Amber – przed wejściem do Sali Forum [100x200 cm]

LICZBA MIEJSC
OGRANICZONA

2200 zł

Roll-up na terenie hotelu Amber – w pobliżu wind w hallu głównym [100x200 cm]

LICZBA MIEJSC
OGRANICZONA

2200 zł

Roll-up na terenie hotelu Amber – w Sali Forum [100x200 cm]

LICZBA MIEJSC
OGRANICZONA

2500 zł

PAKIETY REKLAMOWE [wszystkie ceny netto]

www.fcp.org.pl

Pakiet reklamowy L [informacje o zawartości pakietu: www.fcp.org.pl]

LICZBA PAKIETÓW
OGRANICZONA

6000 zł

Pakiet reklamowy M9 [informacje o zawartości pakietu: www.fcp.org.pl]

LICZBA PAKIETÓW
OGRANICZONA

4900 zł

Pakiet reklamowy M8 [informacje o zawartości pakietu: www.fcp.org.pl]

LICZBA PAKIETÓW
OGRANICZONA

4600 zł

Pakiet reklamowy S [informacje o zawartości pakietu: www.fcp.org.pl]

LICZBA PAKIETÓW
OGRANICZONA

4100 zł

Pakiet reklamowy XS [informacje o zawartości pakietu: www.fcp.org.pl]

LICZBA PAKIETÓW
OGRANICZONA

3500 zł

Wypełnioną KARTĘ ZG£OSZENIA należy przesłać pocztą, faxem lub w wersji elektronicznej [zeskanowaną]
na adres: Biuro Obsługi XXIII FCP, ul. Witkiewicza 24, 71-177 Szczecin
tel./fax: +48 91 485 86 42
tel. kom. +48 601 772 949, e-mail: biuro@fcp.org.pl
www.fcp.org.pl
Warunkiem udziału w XXIII FCP jest terminowe wniesienie opłaty za udział na konto Organizatora.
Brak terminowej wpłaty skutkuje skreśleniem z listy uczestników.
W przypadku rezygnacji z udziału w XXIII FCP w terminie krótszym niż 14 dni przed jego rozpoczęciem Zgłaszający pokrywa 100% kosztów według karty zgłoszenia.
Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyn. O odmowie przyjęcia zgłoszenia Organizator powiadomi Zgłaszającego.
Jeżeli Organizator odmówił przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa, a Zgłaszający dokonał już płatności Organizator zwraca 100% uregulowanej należności.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.fcp.org.pl

