
Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz promocyjnych przez firmę Linc Polska Sp. z o.o. 
z siedzibą w Poznaniu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. Upoważniam firmę Linc Polska Sp. z o.o. 

do wystawienia faktury bez mojego podpisu.

ul. Hallera 6-8, 60-104 Poznań
tel. +48 61 839 19 00, fax. +48 61 839 22 78
info@linc.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń: 
Do 26 maja 2017r.

Forma przyjmowania zgłoszeń:
Email: info@linc.pl
Fax:  618392278

Formularz zgłoszeniowy

1-2 czerwca
Hotel Windsor, Jachranka 75, 05-140 Serock

Pieczęć firmy zgłaszającej Podpis osoby upoważnionej

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Wypełniony i podpisany  formularz (skan) należy przesłać na adres info@linc.pl lub faksem na numer  61 839 22 78.
Termin nadsyłania zgłoszeń - do 26 maja 2017 r.

UWAGA w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w konferencji, już po przesłaniu zgłoszenia, prosimy o poinformowanie o tym fakcie organizatora. 
Konsekwencją niezawiadomienia firmy Linc Polska Sp.z o.o na co najmniej 3 dni robocze przed rozpoczęciem konferencji, będzie obciążenie karą w 
wysokości 600zł/netto za każdego z uczestników.
Wszystkim uczestnikom zapewniamy komplet materiałów konferencyjnych oraz poczęstunek w trakcie wydarzenia.
Do wszystkich uczestników zostanie przesłane potwierdzenie wraz z kompletem informacji o konferencji oraz jej miejscem.
Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu uczestnika decyduje kolejność zgłoszeń i organizator.
Organizator ma prawo odwołać wydarzenie bez podania konkretnej przyczyny. Wówczas zwracane są wniesione koszty za udział w konferencji. Nie są 
zwracane koszty związane z rezerwacją indywidualnych noclegów lub środka transportu. 

DANE FIRMY ZGŁASZAJĄCEJ UDZIAŁ W KONFERENCJI:

WYBÓR PAKIETU:

Nazwa firmy

Adres

NIP

Telefon

Faks

Imię i nazwisko                   Stanowisko służbowe  Telefon       E-mail

I.

II.

OSOBY ZGŁASZANE NA KONFERENCJĘ:

fizyczna vs technologia
ochrona

      
Pokój 2 osobowy (cena za pokój)

Bilet wstępu 

1199 zł/netto 1199 zł/netto

Pokój 1 osobowy (cena za pokój)

999 zł/netto 799 zł/netto

Bilet wstępu + 1 pakiet:  4 licencje 
IntrusionTrace dla nadajnika HeiTel

o wartości 2100 zł/netto 
Bilet wstępu 

Bilet wstępu + 1 pakiet:  4 licencje 
IntrusionTrace dla nadajnika HeiTel

o wartości 2100 zł/netto 


