
 

 

 

FORMULARZ REJESTRACJI UCZESTNIKA 

(UDZIAŁ BEZPŁATNY) 

 
 

Osoba zamawiaj ąca: ......................................................................................................................................... 
 
Stanowisko: ......................................................................................................................................................... 
 
Firma: .................................................................................................................................................................. 
 
tel.: ....................................................................  e-mail: ..................................................................................... 
 
 
 
 

  Liczba zgłoszonych uczestników  
 

 
 

Lista uczestników:  
 
1. Imię i nazwisko uczestnika:  ............................................................................................................ 
 
Stanowisko: ...................................................................................................................................................... 
 
Firma: ............................................................................................................................................................... 

 
tel: .................................................................  e-mail: ..................................................................................... 
 
Proszę wybrać jedną opcję: 

 
 

KATEGORIA DOROSŁYCH   KATEGORIA DZIECIĘCA                
 

 
2. Imię i nazwisko uczestnika:  ........................................................................................................... 
 
Stanowisko: ..................................................................................................................................................... 
 
Firma: .............................................................................................................................................................. 

 
tel: .................................................................  e-mail: ..................................................................................... 
 
Proszę wybrać jedną opcję: 

 
 

KATEGORIA DOROSŁYCH   KATEGORIA DZIECIĘCA                
 

 
3. Imię i nazwisko uczestnika:  ........................................................................................................... 
 
Stanowisko: ..................................................................................................................................................... 
 
Firma: .............................................................................................................................................................. 

 

 

  

  



tel: .................................................................  
 
Proszę wybrać jedną opcję: 

 
 

KATEGORIA DOROSŁYCH
 

 
 
4. Imię i nazwisko uczestnika
 
Stanowisko: ........................................................................................................................................
 
Firma: .............................................................................................................

 
tel: .................................................................  e
 
Proszę wybrać jedną opcję: 

 
 

KATEGORIA DOROSŁYCH
 
 
 

Warunki uczestnictwa:  
1. Organizatorem turnieju jest Eurocee Sp. z o.o. (zwana dalej EurobuildConferences) z siedzib
(02-972) przy ul. Sarmackiej 13/92, NIP: 951
2. EurobuildConferences zastrzega sobie prawo do 
3. EurobuildConferences zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłosze
zarejestrowanej osoby na listę Gości.
4. Warunkiem zarejestrowania zgłoszenia i poddania go dalszej weryfikacji pod k
uczestnictwa w wydarzeniu jest odesłanie wypełnionego formularza zamówienia
akceptacją niniejszych warunków uczestnictwa oraz z zawarciem 
uczestnikiem (w przypadku zgłoszeń
5. Wypełniony formularz prosimy odsyła
6. Rezygnację z udziału w turnieju nale
EurobuildConferences. 

 
 
 

 

Prosimy odesła
lub e- mailem na adres:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych oraz 
związanych z realizacją zamówień, zgodnie z "Ustaw

zostają w zasobach Organizatora i nie będą rozpowszechnia
informowania o zmianach organizacyjnych oraz do ewentualnej windykacji nale

materiałach o charakterze informacyjnym, promocyjnym oraz na stronie internetowej wydarzenia.
 

 

 

tel: .................................................................  e-mail: .....................................................................................

DOROSŁYCH  KATEGORIA DZIECIĘCA               

uczestnika : ...........................................................................................................

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

Firma: ..............................................................................................................................................................

tel: .................................................................  e-mail: .....................................................................................

DOROSŁYCH  KATEGORIA DZIECIĘCA               

jest Eurocee Sp. z o.o. (zwana dalej EurobuildConferences) z siedzib
972) przy ul. Sarmackiej 13/92, NIP: 951-23-41-913. 

. EurobuildConferences zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie konferencji.
3. EurobuildConferences zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń, a także udzielenia o

ę ści. 
zarejestrowania zgłoszenia i poddania go dalszej weryfikacji pod kątem przyznania mo

odesłanie wypełnionego formularza zamówienia, co jest równoznaczne z 
 niniejszych warunków uczestnictwa oraz z zawarciem umowy pomiędzy EurobuildConferences a 

uczestnikiem (w przypadku zgłoszeń od osób fizycznych) lub firmą (w przypadku osób prawnych). 
prosimy odsyłać na adres EurobuildConferences.  

należy przesłać w formie listu lub wiadomości elektronicznej na adres 

 
 
 
Zamawiaj ący:  

......................................................
Pieczątka i podpis zamawiaj

......................................................
Data złożenia zamówienia

 
 
 

odesła ć wypełniony formularz faxem na nr  22 356 25 01 
mailem na adres: conference@eurobuildcee.com  

 
Wymagane 

 na przetwarzanie podanych danych osobowych oraz komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej email w celach 
ń, zgodnie z "Ustawą o Ochronie danych Osobowych" z dnia 29.08.1997r (Dz. Ust. Nr 133 poz. 883

ą rozpowszechniane. Będą użyte jedynie do elektronicznych lub telefonicznych potwierdze
informowania o zmianach organizacyjnych oraz do ewentualnej windykacji należności.Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku uczestnika konferencji w 

erze informacyjnym, promocyjnym oraz na stronie internetowej wydarzenia.

 

 

mail: ..................................................................................... 

                

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

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

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

mail: ..................................................................................... 

                

jest Eurocee Sp. z o.o. (zwana dalej EurobuildConferences) z siedzibą w Warszawie 

wprowadzenia zmian w programie konferencji. 
że udzielenia odmowy wpisu 

ątem przyznania możliwości 
co jest równoznaczne z 

ędzy EurobuildConferences a 
 (w przypadku osób prawnych).  

ści elektronicznej na adres 

...................................................... 
tka i podpis zamawiającego 

...................................................... 
zamówienia 

rednictwem poczty elektronicznej email w celach 
 o Ochronie danych Osobowych" z dnia 29.08.1997r (Dz. Ust. Nr 133 poz. 883). Dane 

yte jedynie do elektronicznych lub telefonicznych potwierdzeń uczestnictwa, 
 na wykorzystanie wizerunku uczestnika konferencji w 

erze informacyjnym, promocyjnym oraz na stronie internetowej wydarzenia. 


