5-te Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej
Warszawskie Centrum EXPO XXI, 22-24/09/2015

INFORMACJE DODATKOWE

Zgłoszenia

Polska Konferencja Hydroenergetyczna

Zgłoszenia zawierające deklarację wygłoszenia referatu prosimy kierować
na adres:

DZIŚ I JUTRO ENERGETYKI WODNEJ
W POLSCE I W EUROPIE

Instytut Maszyn Przepływowych PAN
Punkt Konsultacyjny Energetyki Wodnej TEW
ul. Fiszera 14, 80-952 Gdańsk
tel. 58 6995-130, e-mail: pkew@imp.gda.pl, pokój 218

Warszawskie Centrum EXPO XXI, 22 września 2015 r.

Pozostałe zgłoszenia prosimy kierować na adres:

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONFERENCJI

Biuro Towarzystwa Elektrowni Wodnych
ul. Piaskowa 18, 84-240 Reda
tel./faks: 58 678 79 51, e-mail:

biuro@tew.pl

Oczekujemy podpisu tylko na dokumentach przysyłanych nam w formie oryginalnego wydruku lub jego kopii (skan, faks). W przypadku zgłoszeń nadsyłanych pocztą elektroniczną w formie dokumentu MS Word, za dowód autentyczności zgłoszenia będziemy uważać kopię listu przewodniego.

Nazwisko i imię (imiona)

...................................................................

Tytuł zawodowy lub naukowy

...................................................................

Firma/Instytucja

............................................................................................

......................................................................................................................

Zachęcamy do zgłaszania udziału w Konferencji poprzez stronę internetową
RENEXPO www.renexpo-warsaw.com.

Stanowisko

Posiłki

Adres korespondencyjny

W ramach opłaty konferencyjnej przewidujemy jedną przerwę kawową i posiłek obiadowy (lunch). Obiad będzie wydawany na terenie Centrum Kongresowego. Dodatkowo wieczorem zaplanowaliśmy kolację konferencyjną połączoną z przyjęciem dla uczestników Zgromadzenia Krajowego TEW w hotelu
„Roko” przy ul. Mikołajskiej 2 (do godziny 23:12 dogodna komunikacja z centrum liniami autobusowymi 127 i 191).
Prosimy o złożenie deklaracji poprzez podkreślenie właściwej odpowiedzi
Mam zamiar skorzystać z obiadu podczas Konferencji

tak / nie

Mam zamiar uczestniczyć w kolacji konferencyjnej

tak / nie

Odpowiedź domyślna na pierwsze pytanie brzmi „tak”. Opłata dodatkowa
związana z kolacją wynosi 70 zł. W przypadku zakreślenia opcji „tak”, kwota
ta zostanie doliczona do faktury za uczestnictwo w Konferencji.

....................................................................................................
.................................................................................

......................................................................................................................
E-mail:

............................................. Tel. ...................................................



Jestem zainteresowany Konferencją. Proszę o umieszczenie mnie
na liście wysyłkowej. Decyzję o moim udziale podejmę później.





Zamierzam wziąć udział w Konferencji. Proszę o wystawienie faktury VAT.



Jestem gościem Konferencji lub zaproponowano mi zniżkę specjalną.

Jestem członkiem TEW lub TRMEW lub jestem studentem
Zaproponowano mi przewodniczenie sesji, udział w panelu dyskusyjnym lub
zamierzam wygłosić referat konferencyjny (tytuł i streszczenie na odwrocie)

Miejsce i data

.........................................

Podpis

.........................................

DANE DO FAKTURY VAT

ZGŁOSZENIE WYSTĄPIENIA KONFERENCYJNEGO

Nazwa i adres płatnika

Autor/Autorzy

……………………………..................................................................................

……………………………………………………………………………………………..

......................................................................................................................

Tytuł wystąpienia

......................................................................................................................
......................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
Streszczenie2

NIP

…………………………………………………………………………………….



Pełną wersję streszczenia załączono do niniejszego zgłoszenia
w formie osobnego dokumentu.

Uwaga:
W przypadku deklaracji udziału w Konferencji niniejszy dokument będzie podstawą wystawienia faktury dla osób nie zwolnionych wcześniej z opłaty decyzją Komitetu Organizacyjnego. Faktury będą wystawiane od dnia 15 sierpnia 2015 – po
ustaleniu nazwisk przewodniczących sesji i podjęciu decyzji w sprawie ewentualnej dyskusji panelowej.
Wysokość opłaty konferencyjnej brutto wynika z poniższej tabeli:
termin wpłaty

do 31 sierpnia

po 31 sierpnia

opłata podstawowa:

500 zł

600 zł

członkowie TEW i TRMEW oraz studenci

400 zł

500 zł

prelegenci i przewodniczący sesji

250 zł

300 zł

70 zł

70 zł

kolacja konferencyjna

1

……………………………………………………………………………………………..

.

2

1

Opłata nie dotyczy uczestników Zgromadzenia Krajowego TEW

Uwaga: Prosimy o krótka notkę o zawartości lub koncepcji wystąpienia w przypadku ,
gdy nie załączono pełnej wersji sporządzonej wg załączonych wskazówek. Pełna wersję
streszczenia należy nadesłać Organizatorom w terminie do 15 sierpnia 2015 r..

