
 
Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu 
Graniczna 29/611 
40-017 Katowice,  
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     WIĄŻĄCE ZGŁOSZENIE REJESTRACYJNE 
  

Międzynarodowe Seminarium Młodych Recyklerów  

i Handlowców Metali_MSRiHM_3-5.09.2014_WROCŁAW 
 

„Rozwój recyklingu metali nieżelaznych silnym sojusznikiem 
nowoczesnego hutnictwa” 

       
Prosimy o wypełnienie, wpłatę i niezwłoczny zwrot formularza na adres e-mail: 
biuro@igmnir.pl lub faks: 32 204 20 24, do 30 lipca 2014 r. 

 
DANE UCZESTNIKA SEMINARIUM MSRiHM 

 
Imię            ————————————————    Nazwisko    ——————————————————————— 
 
Firma/ Organizacja —————————————————————————————————— 
 
Adres ul.     ————————————————————————————————— 
 
Miasto         ———————————————————————  Kod Pocztowy  ——————————— 

 
Tel.  —————————————————                  Fax       ———————————————— 
 
NIP      —————————————————              E-mail    ———————————————— 

 

I. OPŁATY za SEMINARIUM  

 

03.09.14 Seminarium + kolacja z programem artystycznym  

Seminarium + catering + materiały seminaryjne + kolacja z programem artystycznym  

 

Do 21.07               500 zł  brutto   x ….. os. = ………. - CZŁONKOWIE  IGMNiR  

Od 22.07-30.07     600 zł  brutto  x ….. os. = ………. - CZŁONKOWIE  IGMNiR 

 

Do 21.07                700 zł  brutto     x ….. os. = ………. - PARTNERZY  IGMNiR 

Od 22.07-30.07     800 zł  brutto     x ….. os. = ………. - PARTNERZY  IGMNiR 

 

II. OPŁATY za wyjazd na WIZYTĘ STUDYJNĄ do KGHM ( HM Legnica lub Orsk + obiad ) 

 
 21.07 - 30.07    250 zł  brutto   x ….. os. = ………. - CZŁONKOWIE  IGMNiR  

 

 21.07 - 30.07    400zł  brutto     x ….. os. = ………. - PARTNERZY  IGMNiR 

 

III. OPŁATA za zwiedzanie Wrocławia z przewodnikiem 

 

21.07 - 30.07    60 zł  brutto   x ….. os. = ………. - CZŁONKOWIE  IGMNiR  

 

 21.07 - 30.07    60zł  brutto     x ….. os. = ………. - PARTNERZY  IGMNiR 

 

 

mailto:biuro@igmnir.pl


IV. OPŁATY za NOCLEGI 

 
Opcja 1. 3-4.09.2014 - jeden nocleg ze śniadaniem w hotelu seminaryjnym MERCURE lub 
innym czterogwiazdkowym hotelu  
 

Do 21.07    450 zł brutto (pokój 1-osob.)      x ….. os. = ………. - CZŁONKOWIE  IGMNiR  

22-30.07    550 zł brutto (pokój 1-osob.)      x ….. os. = ………. - CZŁONKOWIE  IGMNiR  

 
Do 21.07  500 zł brutto (pokój 1-osob.)       x ….. os. = ………. - PARTNERZY  IGMNiR 

22-30.07  600 zł brutto (pokój 1-osob.)       x ….. os. = ………. - PARTNERZY  IGMNiR 

LUB 
 
Do 21.07   600 zł brutto (pokój 2-osob.)      x ….. os. = ………. - CZŁONKOWIE  IGMNiR  

22-30.07   660 zł brutto (pokój 2-osob.)      x ….. os. = ………. - CZŁONKOWIE  IGMNiR  

 
Do 21.07   660 zł brutto (pokój 2-osob.)       x ….. os. = ………. - PARTNERZY  IGMNiR 

22-30.07   720 zł brutto (pokój 2-osob.)      x ….. os. = ………. - PARTNERZY  IGMNiR 

 
Opcja 2.  3-5.09.2014 – dwa noclegi ze śniadaniem w hotelu seminaryjnym MERCURE lub 
innym czterogwiazdkowym hotelu  

 
Do 21.07    900 zł brutto (pokój 1-osob.)      x ….. os. = ………. - CZŁONKOWIE  IGMNiR  

22-30.07   1000 zł brutto (pokój 1-osob.)     x ….. os. = ………. - CZŁONKOWIE  IGMNiR  

 
Do 21.07  1000 zł brutto (pokój 1-osob.)       x ….. os. = ………. - PARTNERZY  IGMNiR 

22-30.07  1100 zł brutto (pokój 1-osob.)       x ….. os. = ………. - PARTNERZY  IGMNiR 

LUB 
 
Do 21.07   1200 zł brutto (pokój 2-osob.)      x ….. os. = ………. - CZŁONKOWIE  IGMNiR  

22-30.07  1320 zł brutto (pokój 2-osob.)       x ….. os. = ………. - CZŁONKOWIE  IGMNiR  

 
Do 21.07   1320 zł brutto (pokój 2-osob.)       x ….. os. = ………. - PARTNERZY  IGMNiR 

22-30.07  1440 zł brutto (pokój 2-osob.)        x ….. os. = ………. - PARTNERZY  IGMNiR 

 

 
 

                   Łączna kwota do zapłaty   ..…………………… 

   

 

Płatność do 30 lipca br. -  Gwarantuje udział w preferencyjnych opłatach! WAŻNE:  

z góry wymagana jest wpłata wszystkich kosztów! Faktura VAT zostanie wystawiona po 
wpłynięciu wpłaty na konto bankowe IGMNiR. Warunki rezygnacji poniżej. 

  Przelewem: ING BANK 46 1050 1214 1000 0007 0125 9228 PLN 

SWIFT/BIC INGBPLPW z dopiskiem „ Seminarium MSRiHM_Wrocław 2014” 
Upoważniam IGMNiR do wystawienia faktury VAT z tyt. uczestnictwa w Seminarium 

MSRiHM_Wrocław 2014. Przeczytałem i akceptuję zasady i warunki udziału wykazanych  

w Programie i w/w Wiążącym Zgłoszeniu Rejestracyjnym. 
 
Data —————————————————   Podpis —————————————————   
ODWOŁANIE Seminarium lub Wizyty Studyjnej oraz NIEMOŻNOŚĆ UCZESTNICTWA PRZEZ 
ZAREJESTROWANEGO UCZESTNIKA 
W przypadku strajków, powodzi, pożaru, „sił wyższych” lub jakichkolwiek innych okoliczności będących poza 
kontrolą IGMNiR, rezultatem których byłaby częściowe lub całkowite odwołanie Seminarium lub Wizyty 
Studyjnej  ( lub którejś z części jego programu), IGMNiR nie ponosi odpowiedzialności. IGMNiR nie zwraca 
dokonanej wpłaty w przypadku niemożności uczestnictwa przez zarejestrowanego uczestnika. 


