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FORMULARZ REJESTRACYJNY 
 

Edukacja Równych Szans 

Partnerskie organizowanie procesu pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

i poradnictwa skoncentrowanych na Uczniu 

Ołtarzew pod Warszawą, 10 i 11 marca 2014 r. 
 

Szanowni Państwo, prosimy o dokładne wypełnienie formularza i odesłanie go na adres: konferencja@pcgpolska.pl  

 

Dane Osoby kontaktowej 
 

Imię i nazwisko:  

Organizacja: 

Stanowisko: Jednostka/komórka organizacyjna: 

Telefon kontaktowy: Adres e-mail: 

 
Dane Uczestnika/ów 
 

1 
Imię i nazwisko: 

Organizacja: 

Stanowisko: Jednostka/komórka organizacyjna: 

Telefon kontaktowy: Adres e-mail: 

 

2 
Imię i nazwisko: 

Organizacja: 

Stanowisko: Jednostka/komórka organizacyjna: 

Telefon kontaktowy: Adres e-mail: 

 

3 
Imię i nazwisko: 

Organizacja: 

Stanowisko: Jednostka/komórka organizacyjna: 

Telefon kontaktowy: Adres e-mail: 

 

4 
Imię i nazwisko: 

Organizacja: 

Stanowisko: Jednostka/komórka organizacyjna: 

Telefon kontaktowy: Adres e-mail: 
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Cena za udział w konferencji 

Liczba osób Kwota Liczba zgłaszanych osób Kwota łącznie 

1 osoba 589 zł/ za osobę   

2 lub więcej osób 549 zł/ za osobę   

 
Cena zawiera udział w wykładach i seminariach, zakwaterowanie w hotelu, wyżywienie, udział w konkursie  
z nagrodami, miejsce parkingowe i komplet materiałów. Terminy płatności określone są w Regulaminie Konferencji 
dostępnym na stronie www.pcgpolska.pl/konferencja  

 
Dane do Faktury VAT 
Nazwa: 

Kod pocztowy: Miasto: 

Ulica: NIP: 

Kod rabatowy z Reedukacja.pl 

 
 
 
 

Zgadzam się na otrzymanie faktury VAT jedynie w formie elektronicznej. Faktura VAT zostanie wysłana 
na adres email osoby kontaktowej. 
 

 Wyrażam zgodę na informowanie mnie o usługach PCG Polska Sp. z o.o. drogą elektroniczną zgodnie z 
ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z 
poźn. zm.). 

  
 
 
Podpisując Formularz Rejestracyjny zgłaszający oświadcza, że akceptuje Regulamin Konferencji „Edukacja Równych Szans”, 
Ołtarzew pod Warszawą, 10 i 11 marca 2014 r. dostępny na stronie www.pcgpolska.pl/konferencja oraz upoważnia PCG Polska 
Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. 

 
 
Podane dane osobowe będą przetwarzane przez PCG Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Fabrycznej 17, 90-344 Łódź, 
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn zm.), w celach 
związanych z udziałem i organizacją  Konferencji „Edukacja Równych Szans” oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Dane 
osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Każda osoba zgłoszona na Konferencję ma prawo wglądu do swoich danych 
osobowych oraz ich poprawiania. Zakres danych osobowych przetwarzanych przez PCG Polska Sp. z o.o. we ww. celach obejmuje 
wyłącznie te dane, które zostaną podane w formularzu zgłoszeniowym. Dane osobowe są pozyskiwane od przedstawicieli 
podmiotów, które kierują osoby na Konferencję. Podanie danych jest dobrowolne. Dane osobowe nie będą udostępniane 
podmiotom trzecim. PCG Polska Sp. z o.o. uznaje, że przekazanie powyższej informacji jest równoznaczne z przekazaniem jej 
osobom zgłaszanym na konferencje. 
 

 
 

Pieczęć organizacji i podpis osoby upoważnionej do zatwierdzenia zgłoszenia uczestnictwa 
 

 
   

Data  Podpis osoby zgłaszającej na Konferencję 

Kontakt z Organizatorem: 
PCG Polska Sp. z o.o. 
ul. Fabryczna 17, 90-344 Łódź 
T: (42) 2908 229 F: (42) 2908 225 
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www.pcgpolska.pl/konferencja 
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