ZAPROSZENIE
Polska Izba Branży Pogrzebowej
serdecznie Państwa zaprasza na

Bal Andrzejkowy
oraz szkolenie
w dniu 30 listopada 2019 r. (sobota)
w Hotelu Złoty Młyn Polichno
w Polichnie / koło Piotrkowa Trybunalskiego / przy trasie S8
cena z noclegiem od osoby –199 zł*
cena zawiera: nocleg ze śniadaniem; wstęp na Bal Andrzejkowy z bogatym menu, napojami
i muzyką do tańca; (alkohol przynosimy we własnym zakresie zgodnie z upodobaniami)

Już dziś zarezerwujcie sobie Państwo czas na nasze wspólne spotkanie.
Jak zawsze gwarantujemy wspaniałą atmosferę i ciekawe szkolenia.
Hotel Złoty Młyn Polichno jest umiejscowiony w centrum Polski u zbiegu tras S8 i A1,
co gwarantuje łatwy i szybki dojazd z każdego zakątka kraju.
Polichno, GPS: 51.459536 19.782225

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy.

* - podana cena jest ceną netto od osoby dla Członków Izby z noclegiem w pokoju 2-osobowym

SZKOLENIE
POLSKIEJ IZBY
BRANŻY POGRZEBOWEJ

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ANDRZEJKI 2019
Imię i nazwisko zamawiającego:………………………………………………………….
Pełna nazwa firmy:………………,…………………………………………………………
Nr kontaktowy telefonu:…………………………………………………….………………
E-mail:………………………………………………………………………………………..
NIP:…………………………………………………………………………….……..………
Adres firmy: ulica + kod pocztowy …………..……………………………………...........

Zamawiam Bal Andrzejkowy + szkolenie 30.11.2019 r. w Polichnie :
z noclegiem w pokoju 2-osobowym – 199 zł*

ilość osób

z noclegiem w pokoju 1-osobowym – 249 zł*

ilość osób

* - podane ceny są cenami netto od osoby dla Członków Izby
Cena zawiera: nocleg ze śniadaniem; wstęp na Bal Andrzejkowy z bogatym menu, napojami
i muzyką do tańca; (alkohol przynosimy we własnym zakresie zgodnie z upodobaniami).
Istnieje możliwość zamówienia imprezy bez noclegu – prosimy w tym celu o kontakt z Biurem Izby.

UWAGA !!!
Uprzejmie prosimy o wybór usług z jakich Państwo skorzystają i odesłanie formularza
na adres emailem: biuro@polskaizbabranzypogrzebowej.pl lub pocztą do Biura Izby
03-199 Warszawa, ul. Modlińska 51 lok. 220A w terminie do 12 listopada 2019 r.
PŁATNOŚĆ NASTĘPUJE PO OTRZYMANIU FAKTURY VAT
Wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe były przechowywane i przetwarzane przez Polską Izbę Branży Pogrzebowej lub inne upoważnione
przez nią podmioty w celu organizacji imprezy Polichno 2019.. Zostałam(em) poinformowana(ny), że zgodnie z rozporządzeniem parlamentu
europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE mam prawo do sprostowania sprzeciwu lub
usunięcia moich danych osobowych a także prawo do ograniczenia przetwarzania.

……………………………………………..
(czytelny podpis i pieczątka firmy)

