
 
  

 
 
 

 

FORMULARZ REJESTRACYJNY  

 BUDŻET CENTRUM HANDLOWEGO, JEGO ROZLICZENIE  
I ASPEKTY PODATKOWE  

3-4 GRUDNIA 2013 

godz. 9:00-17:00 

Biuro PRCH  

ul. Nowogrodzka 50 lok. 446 
00-695 Warszawa 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Formularz prosimy wysłać faxem: (+48) 22 629 23 81 lub e-mailem: npawluczuk@prch.org.pl  

1. Imię i nazwisko: 
Warunki uczestnictwa: 

 

1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest 

uiszczenie opłaty zgodnie z ceną podaną na 
formularzu. 

 

2. Cena obejmuje prelekcje, przerwy kawowe, 

lunch. 

 

3. Przesłanie do PRCH faxem lub pocztą 

elektroniczną, wypełnionego i podpisanego 

formularza zgłoszeniowego, stanowi zawarcie 

wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a 

PRCH i jest jednocześnie zobowiązaniem do 
zapłaty. Faktura pro forma jest standardowo 

wystawiana i wysyłana e-mailem po otrzy-

maniu formularza zgłoszeniowego. 

 

4. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni 

od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 

przed rozpoczęciem szkolenia, na które się 

Państwo zarejestrowali. 

 
5. Wpłaty należy dokonać na konto: BRE BANK 

SA 40 1140 1977 0000 5937 7800 1001 

 

6. Osoby, które nie wezmą udziału w wyku-

pionym szkoleniu, zostaną obciążone pełnymi 

kosztami uczestnictwa. 

 

7. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z 

rezygnacją z udziału. 

 
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w 

programie oraz do odwołania szkolenia z 

przyczyn organizacyjnych. 

 

9. Organizator nie odpowiada za treść prezen-

tacji prelegentów. 
 

 
Stanowisko: 

 
Firma: 

 
Adres e-mail: 

 Telefon kontaktowy: 

2. Imię i nazwisko: 

 
Stanowisko: 

 
Firma: 

 
Adres e-mail: 

 
Telefon kontaktowy: 

3. Imię i nazwisko: 

 
Stanowisko: 

 
Firma: 

 
Adres e-mail: 

 
Telefon kontaktowy: 

  

 
Dane nabywcy do wystawienia Faktury VAT 

 
Nazwa firmy: 

 
Ulica/Numer: 

 
Kod pocztowy/Miasto: 

 
Adres e-mail: 

 
NIP: 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997r. Nr 133 poz. 

833) Polska Rada Centrów Handlowych z siedzibą w Warszawie (dalej PRCH), informuje, że jest 

administratorem danych osobowych. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach 

rekrutacji, promocji i marketingu działalności prowadzonej przez PRCH, świadczonych usług oraz 

oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert członków PRCH. Wyrażamy również zgodę na 
otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych dotyczących partnerów oraz 

członków PRCH. Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli 

przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania. 

Jednocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa oraz 
zobowiązujemy się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszej umowy. 

  

 
 
data       pieczątka        podpis 

 

  
 

  

 

Polska Rada Centrów Handlowych / Polish Council of Shopping Centres 

ul. Nowogrodzka 50 lok. 448, 00-695 Warszawa 

tel./fax: + 48 22 629 23 81, e-mail: prch@prch.org.pl 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 

XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego 

KRS 0000227312, NIP 534-22-89-555, Regon 140066364 

 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu:  

 Dla firm członkowskich: 1 200 zł + VAT 
 Dla firm niezrzeszonych:   1 500 zł + VAT 


