
Wszelkie dodatkowe informacje uzyskają Państwo pod nr tel: (22) 894 40 23 lub e-mail: 
adventure@adventure.pl • Organizatorem konferencji jest Dział Konferencji Adventure 
Consulting Sp. z o.o., 02-815 Warszawa, ul. Żołny 49 A, tel: (22) 894 40 23,  
fax: (22) 894 40 24, www.adventure.pl • Adventure Consulting Sp. z o.o. wpisana jest do 
Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M.St.Warszawy, XX Wydział Gospodar-
czy pod nr KRS 0000222426.
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Regulamin udziału w KOnFeRenCJi: (1.) Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie formu-

larza zgłoszeniowego emailem: adventure@adventure.pl lub na numer faksu: (22) 894 40 24 lub oraz dokonanie 

płatności za udział w konferencji na konto organizatora do dnia 30 maja 2014 roku. • (2.) W przypadku nie przy-

jęcia zgłoszenia uczestnictwa z powodu wyczerpania miejsc cała kwota wpłacona na konto organizatorów zosta-

nie zwrócona w ciągu 7 dni. • (3.) Wycofanie zgłoszenia jest możliwe w formie pisemnej do dnia 30 maja 2014 roku. 

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa po tym terminie organizator nie zwraca wpłaconej kwoty.  • (4.) Nieodwołanie uczestnictwa 

w powyższym terminie i nieobecność na konferencji powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa. • (5.) W przypadku od-

wołania konferencji z winy organizatora, Zgłaszającemu się zostanie zwrócona pełna kwota. • (6.) Organizatorzy zastrzegają sobie 

prawo do zmiany kolejności, zakresu przedmiotowego oraz osoby prowadzącej  poszczególne prelekcje. • (7.) Koszt udziału obejmuje 

uczestnictwo w konferencji, dokumentację konferencyjną, przerwy na kawę oraz lunch.

Koszt udziału w konferencji wynosi:  1490,00 PLN + 23 % VAT/ osoba. Obejmuje on udział w konferencji, drukowaną  dokumen-

tację, przerwy na kawę oraz lunch. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie formularza zgłoszeniowego faksem i dokonanie 

wpłaty za udział w konferencji do dnia 30 maja 2014.

  

Należność prosimy o przekazanie na nr konta:

Adventure Consulting Sp. z o.o. Volkswagen Bank Polska 22213000042001031274380001

Oświadczamy, że nasza firma jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada nr NIP  

Upoważniamy firmę Adventure Consulting Sp. z o.o. do wystawienia faktury Vat bez podpisu odbiorcy. Oświadczamy, że 

zapoznaliśmy się z regulaminem udziału w konferencji. Wyrażamy zgodę na umieszczenie naszych danych osobowych  

w bazie adresowej Adventure Consulting Sp. z o.o. i otrzymywanie informacji o organizowanych imprezach. 

.........................................................

data ..................................... pieczęć firmowa ....................................................................................... podpis .......................................................................

Prosimy o Przesłanie emailem Pod adres: 

adventure@adventure.Pl lub faksem Pod numer (022) 894 40 24 

zGłaszam udział W konferenCJi  

„lnG W PolsCe i euroPie. noWy model rynku Gazu”.” 

odbyWaJĄCeJ siĘ W dniu 3 CzerWCa 2014 nastĘPuJĄCyCH osÓb:

rynek lnG W PolsCe i euroPie. noWy model rynku Gazu


