
 
Fundacja na rzecz Kredytu Hipotecznego, ul. Nobla 29B, 03-930 Warszawa  tel.: +48 22 870 73 60, fax: +48 22 870 73 60 wew.108, e-mail: fundacja@ehipoteka.pl 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA SĄDY 
 

Prosimy o przesłanie niniejszego wypełnionego formularza do dnia 21.06.2013 r.  
� faxem na numer: +48 22/ 870 73 60 wew. 108,  

� pocztą elektroniczną (wypełniony, podpisany i zeskanowany oryginał zgłoszenia) na adres: fundacja @ehipoteka.pl  
 

Tytuł konferencji:   HHIIPPOOTTEEKKAA  UUMMOOWWNNAA  ŁŁĄĄCCZZNNAA  OORRAAZZ  HHIIPPOOTTEEKKAA  NNAA  UUŁŁAAMMKKOOWWEEJJ  CCZZĘĘŚŚCCII                                                

                                                                              NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII  
Data: 24-25 czerwca 2013 r.  

Miejsce konferencji: MDM Hotel 
 Pl. Konstytucji 1,  

 00-674, Warszawa 
Organizator: Fundacja na rzecz Kredytu Hipotecznego 
Informacje dodatkowe:       
 
 

 

Imię i nazwisko uczestnika: 

Zajmowane stanowisko: 

Departament: 

tel./ fax: 

e-mail : 

Adres do korespondencji: 

            I dzień                                                                                                          II dzień 
 
 

 

nazwa: 

 

adres: 

 

NIP: 

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej 

tel./fax/ e-mail 

 
 

 

Odpłatność za jednego uczestnika: 

• 1600 zł brutto za dwa dni 

• 1000 zł brutto za jeden dzień 

Preferencyjna opłata dla Pracowników Sądów, Sędziów, Referendarzy sądowych oraz jednostek samorządu 
terytorialnego: 

450 zł BRUTTO za dwa dni, 
250 zł BRUTTO jeden dzień 

Cena obejmuje uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne oraz poczęstunek 
 

Odwołanie uczestnictwa bez ponoszenia jakichkolwiek opłat możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem faksu do dnia 17 czerwca 

2013 r. W przypadku późniejszej rezygnacji lub nieobecności uczestnika na seminarium, ponosi on pełne koszty uczestnictwa. 
 

 

Oświadczamy, że należność w kwocie ………………………………………………. (stosownie do ilości zgłoszonych uczestników) przekażemy na konto Fundacji 

na rzecz Kredytu Hipotecznego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania faktury. 

Upoważniamy Fundację na rzecz Kredytu Hipotecznego do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.  

 

• PROSZĘ O WYSTAWIENIE ZAŚWIADCZENIA O UDZIALE W KONFERENCJI  
 

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA – DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ 
W przypadku nadesłania zgłoszenia niemieszczącego się w limicie miejsc, prześlemy o tym informację na adres e-mail podany  w formularzu. 
 

Akceptuję warunki uczestnictwa w konferencji  
Data:     Podpis: 

Wyrażam zgodę na: 

� przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu przez Fundację na rzecz Kredytu Hipotecznego dla celów statutowych Fundacji zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych o osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002 Nr 101,  poz. 926 ze zm.). Mam prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania i żądania zaprzestania 

przetwarzania moich danych osobowych.  

Data:     Podpis: 
 

 
 

� przesyłanie przez Fundację na rzecz Kredytu Hipotecznego na podany wyżej adres poczty elektronicznej informacji związanych z działalnością statutową Fundacji , zgodnie z ustawą z dnia 

18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) 

Data:     Podpis: 
 
 
 

Informacji organizacyjnych dot. konferencji udziela: Krzysztof Klukowski,  tel. +48 22/ 870 73 60 wew. 102 

Fundacja zastrzega możliwość zmiany programu lub miejsca konferencji. 

 


