
 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

Imię:   

Nazwisko:   

e-mail:   nr telefonu:   

Afiliacja (firma, 
uczelnia, 
organizacja): 

  

Jakie tematy 
Cię interesują: 

przemysł 4.0  przedsiębiorczość  
  

działalność studencka i społeczna  rozwój osobisty  

Wykształcenie 

student  absolwent  

Nazwa uczelni i rok ukończenia 

(może być planowany): 
 

Dieta: mięsna     bezmięsna   

 

Opłata za Forum pokrywa udział w 4 dniowej konferencji, wstęp na panele i szkolenia, przerwy 

kawowe oraz lunche, komplet materiałów konferencyjnych, spotkania networkingowe i wynosi:  

Standardowa cena do końca stycznia 2020 550,00 zł* 600,00 zł 

Cena “na ostatnią chwilę” do wyczerpania miejsc 700,00 zł* 750,00 zł 

Promocja „w grupie raźniej” za udział 4 osób 2 050,00 zł* 2 200,00 zł 
 

*Zniżka dla studentów, doktorantów i członków Stowarzyszeń Naukowo-technicznych.  

 

Dane do faktury – uzupełnić jeżeli jest potrzeba:  

Nazwa instytucji / firmy:   

Adres pocztowy:  

NIP:   e-mail do wysłani FV:  

 

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie karty zgłoszeniowej do NOT Wrocław oraz wniesienie 

opłaty za udział na konto: 

PL 87 1090 1522 0000 0001 4202 1819 

Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT 

ul. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław 

Tytuł przelewu: FIP2020 [imię i nazwisko/uczenia/firma] 

      

 



 

 

 

Wypełnioną kartę zgłoszeniową proszę przesłać:  

skan:   fip@not.pl,  

pocztą:  Forum Inżynierów Przyszłości NOT Wrocław 

  Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław, 

lub uzupełnić zgłoszenie na stronie www.evenea.pl/event/fipwroclaw/ 

 

Przesyłając kartę zgłoszeniową zobowiązuję się do pokrycia kosztów udziału w konferencji.  
 
Dane osobowe 
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Wrocławską Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Informacje 
dotyczące przetwarzania danych osobowych przez NOT Wrocław dostępne są pod adresem www.not.pl. Znajdują się w niej 
informacje na temat zasad przetwarzania danych, a także uprawnień, które RODO przyznaje podmiotom danych. 
  

Zgodna na zdjęcia i filmy w trakcie spotkania, które później opublikujemy 
  
Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku w materiałach fotograficznych i filmowych powstałych w trakcie wydarzenia 
przez Wrocławską Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT (dalej NOT Wrocław). Jednocześnie upoważniam 
NOT Wrocław do decydowania o formie i czasie emisji mojego wizerunku zawartego w materiałach. Nie mam zastrzeżeń do 
wykorzystania filmu jako materiału zachęcającego społeczeństwo do korzystania z działań NOT Wrocław. Wyrażenie zgody jest 

dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w spotkaniu. 
 
 
 
 

podpis osoby delegującej (płatnika faktury)  podpis Uczestnika 

 
 


