
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie i przesłanie do SGPmedia- platforma eventowa przy SGP-Sorting Group 
Poland Sp. z o.o. niniejszego formularza i uiszczenie opłaty przed konferencją na podstawie wystawionej faktury 
ProForma. Niniejszy formularz stanowi dokument zawarcia umowy uczestnictwa w konferencji #BPO NewSolutions’18. 
Prosimy o przesyłanie wypełnionych formularzy najpóźniej do 27 kwietnia 2018r.  

Wypełniony formularz należy przesłać skanem na adres patrycja.skrzypczyk@sgpgroup.eu lub pocztą na adres SGP-
Sorting Group Poland Sp. z o.o., ul. Legionów 92, 42-202 Częstochowa. 

Do cen uczestnictwa podanych w ofercie sponsorskiej  lub na stronie internetowej należy doliczyć podatek VAT zgodny 
z obowiązującymi przepisami. Organizator nie pokrywa kosztów podróży oraz noclegu. 

Liczba miejsc jest ograniczona. O udziale w konferencji decyduje kolejność napływania zgłoszeń. 

Oświadczam, że zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa oraz zobowiązujemy się do zapłaty w terminie 7 dni od 
daty wystawienia faktury VAT. 

Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy (odwołanie konferencji) w każdym czasie, przy zwrocie 
pełnej kwoty za uczestnictwo. 

Wyrażam zgodę, na podstawie art. 23 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. 
Nr 101, poz. 926 z pózn. zm.) na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu do celów informacyjnych 
i marketingowych na potrzeby organizacji konferencji #BPO NewSolutions’18, organizowanej przez SGPmedia- 
platformy eventowej przy SGP-Sorting Group Poland Sp. z o.o. 

……………….……………………………………………………….. 

Miejscowość, data i podpis osoby dokonującej zgłoszenia 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DLA UCZESTNIKA* 

TAK, ZGŁASZAM UDZIAŁ W KONFERENCJI #BPO New Solutions’18 

Imię i nazwisko 
Stanowisko 
1 uczestnik 

  Nr telefonu 
Adres e-mail 

 

Imię i nazwisko 
Stanowisko 
2 uczestnik 

  Nr telefonu 
Adres e-mail 

 

Imię i nazwisko 
Stanowisko 
3 uczestnik 

  Nr telefonu 
Adres e-mail 

 

Dane do faktury 

Pełna nazwa 
firmy  

 

Adres firmy  

NIP  Strona www  

Osoba do 
kontaktu 

 Telefon  e-mail  

mailto:patrycja.skrzypczyk@sgpgroup.eu


 
 

KONTAKT 

                                      
 

                                  

Agnieszka Puto 

Project Manager 
agnieszka.puto@sgpgroup.eu 

 

 

Paula Koch 

PR & Marketing Manager 
paula.koch@sgpgroup.eu 

tel. +48 575 322 522 
 

 

Patrycja Skrzypczyk 

Junior Project Manager 
patrycja.skrzypczyk@sgpgroup.eu 

Tel. +48 577 122 177 
 
 

______________________________________________________________ 
 
 
 
 

SGPmedia 
Platforma eventowa przy SGP- Sorting Group Poland Sp. z o.o. 

Ul. Legionów 92 
42-202 Częstochowa 

NIP: 949 206 94 03 
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