Zapraszają
do udziału w XL seminarium:

SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI
WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH
I ELEKTROTECHNICZNYCH

Komunikat nr 1

seminarium odbędzie się:

04-05 czerwca 2020r.
w Hotelu 500,
Zegrze Południowe k/Warszawy, ul. Warszawska 31a, tel. 22 774 66 66

ORGANIZATORZY
♦ Biuro Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP,
01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 45, tel 22 631 08 40, e-mail: biuro@bzj.pl, www.bzj.pl
♦ ELTEST M. Jewtuch sp.j., e-mail: sekretariat@eltest.com.pl,
♦ Polskie Stowarzyszenie na rzecz Badań Technicznych i Atestacji TEST-Q

Tematyka seminarium:
(program w przygotowywaniu)

Koszt uczestnictwa przy pełnym udziale obejmuje:
- zakwaterowanie i wyżywienie (od obiadu
w pokoju 2 osobowym)
- udział w obradach,
- materiały konferencyjne,
- stosowne zaświadczenia,
- przerwy kawowe,
- udział w kolacji powitalnej
- koszty organizacyjne.

w czwartek

do

obiadu

w piątek

Koszt uczestnictwa tylko w obradach obejmuje:
- udział w obradach,
- materiały konferencyjne,
- przerwy kawowe,
- dwa obiady,
- stosowne zaświadczenia,
- koszty organizacyjne.
TABELA OPŁAT (ceny netto)
Przy zgłoszeniu 3
lub więcej osób
Udział tylko w obradach

620,

520,-/osoba

Pełen udział (obrady + zakwaterowanie +
wyżywienie + uroczysta kolacja plenerowa)

890,

790,-/osoba

Zniżki:
Klient ELTEST-u w roku 2019 (820,- lub 540,-/osoba) - zniżka nie obejmuje dopłaty do pokoju 1
osobowego)
lub
Uczestnicy poprzednich seminariów – (820,- lub 540,-/osoba) - zniżka nie obejmuje dopłaty do pokoju 1
osobowego )
Wyżej wymienione zniżki nie dotyczą zgłoszenia 3 i więcej osób
W przypadku opłacania udziału w seminarium ze środków budżetowych istnieje możliwość wystawienia
faktury bez podatku VAT. W tym przypadku należy podpisać oraz przesłać razem z kartą zgłoszenia
oświadczenie o finansowaniu szkolenia ze środków budżetowych, które znajduje się na naszej stronie
www.bzj.pl

Informacji udzielają i zgłoszenia przyjmują:

Biuro Zarządzania Jakością,
Środowiskiem i BHP
ul. Kasprzaka 24
01-211 Warszawa
tel.: 22 631 08 40; 631 08 50
e-mail: biuro@bzj.pl
www.bzj.pl

ELTEST
Centrum Oceny, Badań i Rozwoju Sprzętu
Elektronicznego i Elektrotechnicznego
ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
tel.: 22 619 39 66
e-mail: sekretariat@eltest.com.pl,
www.eltest.com.pl

Pieczęć firmowa

KARTA UCZESTNICTWA
w seminarium
SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI WYROBÓW
ELEKTRONICZNYCH I ELEKTROTECHNICZNYCH

Zegrze, 04-05 czerwca 2020

1. Udział tylko w obradach……………….zł + obowiązujący VAT
Nazwa firmy, adres:

Imię i nazwisko:
Telefon :

Fax :

E-mail :

2. Pełny udział (obrady + zakwaterowanie + wyżywienie + kolacja )……………..……………………- zł +
obowiązujący VAT
Nazwa firmy, adres:

Imię i nazwisko:
Telefon :

Fax :

E-mail :

Dodatkowo rezerwuję miejsce
w pokoju 1 osobowym; dopłata 80,00 zł + obowiązujący VAT (zniżka nie dotyczy)

TAK

NIE

*

Zobowiązujemy się do pokrycia kosztów udziału w kwocie ……………………………… po otrzymaniu faktury

Nasz NIP :
…………………………………………….
Podpis uczestnika
W przypadku rezygnacji z udziału w seminarium po 20 listopada 2019r. będziemy zmuszeni obciążyć
Państwa kosztami rezerwacji w wysokości 50%
Kartę uczestnictwa proszę przesłać e-mailem:

* właściwe zakreślić (ilość miejsc ograniczona)

biuro@bzj.pl

