
 

 
Prosimy o zwrot formularza do 

 

  29.03.2019 r.    
 

na e-mail: szkolenia@kign.pl lub 
biuro@kign.pl  

 

Walne Zgromadzenie Członków Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami oraz 

Gala finałowa Konkursu INWESTYCJA ROKU 
 

K A R T A  U C Z E S T N I C T W A  – Z G Ł O S Z E N I E  
 
Miejsce:  ZAMEK NA SKALE****, TRZEBIESZOWICE 151, 54-540 LĄDEK ZDRÓJ 
Data:  11-12 kwietnia 2019 r. 

I. Firma ....................................................................................................................................................................................................................... 

z  siedzibą przy  ul. ………..................................……….......…................  kod  .......… - …..……   miasto ………………….…..………...…......…….....; 

tel.  (….)8 …………………........……... e-mail: ............................................................................... NIP ………………………..………………………………… 

II. Niniejszym zgłaszamy udział następujących osób: 

1) Pani/Pana: .………………………………………………...............…............, stanowisko  .................................................................…………………. 

2) Pani/Pana: …..………….......…………………...……………......……..........., stanowisko  .................................................................…...……………. 

i  deklarujemy pokrycie kosztów uczestnictwa ww. osób zgodnie z poniższa kalkulacją kosztów uczestnictwa: 

Dzień/wyszczególnienie 
kwota jed. 

netto  
Ilość osób 

Wartość 
netto 

        11 kwietnia 2019 r. 

1 
Walne Zgromadzenie Członków Krajowej Izby Gospodarki 
Nieruchomościami (1) 

 

  

2 Gala finałowa Konkursu INWESTYCJA ROKU 500,00 zł  
x ………….. …………… zł 

3. Nocleg z 11/12 kwietnia  pokój jednoosobowy 200,00 zł Rezerwacja pokoi  
i opłata we własnym 

zakresie 3.1 Nocleg z 11/12 kwietnia pokój dwuosobowy 240,00 zł  

(1) Pozycje bez opłaty 
  

III. Zasady REZERWACJI pokoi – prosimy rezerwować i opłacać pokoje we własnym zakresie na hasło „KIGN” pod nr telefonu 
(74) 865 20 02 (w godz. 8-11 oraz 13-16) oraz mailowo marketing@zameknaskale.com.pl.  Ilość pokoi ograniczona. 

IV. Jednocześnie informujemy, że uiściliśmy opłatę za uczestnictwo zgodnie z kalkulacją powyżej powiększoną o podatek VAT, 
przelewając na konto Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami (ING Bank Śląski, nr rachunku 51 1050 1214 1000 0090 
3068 9393) kwotę: ......………………………................ zł.  

V. Upoważniam organizatora do wystawienia faktury VAT bez żądania podpisu zleceniodawcy. 

VI. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora, w celu realizacji zgłoszenia oraz 
zamieszczenie zdjęć na stronie kign.pl/inwestycjaroku.pl/facebooku. Oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a przez 
Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami o prawie wglądu i zmiany moich danych osobowych.  

! UWAGA !   Rezygnacja pisemna z udziału w terminie krótszym niż 10 dni przed Galą pociąga 

 za sobą obciążenie kosztami organizacyjnymi w wysokości 500,00zł netto/osobę. 

 
 

…….......................................................... 
(data i podpis) 
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