
Prosimy o wypełnienie niniejszego formularza oraz odesłanie go e-mailem lub faksem do Organizatora: info@kaizen-institute.pl, fax 71 335 22 79. 
Zgłaszam uczestnictwo następujących osób w XIII Międzynarodowym Kongresie GEMBAKAIZEN™:

Imię i nazwisko Stanowisko
Dane 

kontaktowe

Dzień 1
Wybrany  

KAIZEN™ Stream*

Dzień 2
Nazwa odwiedzanej firmy*  

oraz dojazd do niej

Dzień 3
Wybrany opcjonalnie  

warsztat oraz dojazd do firmy

Obuwie 
ochronne

Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie 
danych w celach 
marketingowych 

przez organizatora**

Wyrażam zgodę na 
przekazanie adresu 
e-mail partnerom 

i sponsorom  
kongresu do 

jednokrotnego 
wykorzystania**

Tel:

@:

Firma:

 Dojazd własny   Bus Organizatora

Firma:

 Dojazd własny   Bus Organizatora

 Własne

 Organizatora

 Tak

 Nie

 Tak

 Nie

Tel:

@:

Firma:

 Dojazd własny   Bus Organizatora

Firma:

 Dojazd własny   Bus Organizatora

 Własne

 Organizatora

 Tak

 Nie

 Tak

 Nie

Tel:

@:

Firma:

 Dojazd własny   Bus Organizatora

Firma:

 Dojazd własny   Bus Organizatora

 Własne

 Organizatora

 Tak

 Nie

 Tak

 Nie

* o zakwalifikowaniu do grupy decyduje kolejność zgłoszenia; **Zgoda musi zostać wyrażona przez uczestnika (osoby zgłaszanej na wydarzenie)

Dane firmy (do faktury):
Pełna nazwa firmy NIP Adres siedziby

Koszty uczestnictwa:
W pierwszym, drugim i trzecim dniu*:  ................................................................3700 PLN + 23% VAT
W pierwszym i drugim dniu:  �������������������������������������������������������������������������������������������� 2900 PLN + 23% VAT
W pierwszym dniu:  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 1900 PLN + 23% VAT
W drugim dniu:  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 1100 PLN + 23% VAT
W trzecim dniu:  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 1100 PLN + 23% VAT

Dla osób, które zgłoszą uczestnictwo do 7 października 2016 przewidujemy rabat w wysokości 15%. 
Przy płatności po 14 października obowiązuje cena regularna.

*Cena obejmuje: uczestnictwo w wykładach, uczestnictwo w strumieniu tematycznym, wizytę w firmie,  
materiały konferencyjne, posiłki oraz udział w uroczystym bankiecie, dojazd z Wrocławia do odwiedzanej  
firmy i z powrotem oraz udział w warsztatach w 3� dniu Kongresu�

Dane do przelewu: 
PROFES Sp� z o�o� Sp� k� ul� Koreańska 13, 52-121 Wrocław, NIP 897-10-01-265 
Rachunek bankowy: ING Bank Śląski S�A� o/Wrocław 70 1050 1575 1000 0022 6073 8782 

Oświadczenie dla Klientów opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Warunki uczestnictwa: 1. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie mailem lub faksem wypełnionego niniej-
szego zgłoszenia oraz dokonanie płatności� 2. Płatność powinna być dokonana w kwocie brutto w termi-
nie 7 dni od zgłoszenia, przelewem zatytułowanym „Kongres KAIZEN”, zgodnie z informacjami zawartymi 
w niniejszym zgłoszeniu� 3. Po otrzymaniu przez Organizatora wpłaty zostanie przesłane e-mailem potwier-
dzenie uczestnictwa, które uprawnia do udziału w Kongresie� 4. Poprzez przesłanie zgłoszenia Zgłaszający 
wyraża zgodę na przetwarzanie udostępnionych danych w celach informacyjnych przez Organizatora Kon-
gresu� 5. Wszystkie pozycje programu Kongresu zostały potwierdzone� Organizator zastrzega sobie prawo 
do zmian w programie� 6. Rezygnacja z udziału w Kongresie bez ponoszenia kosztów możliwa jest, gdy 
zgłoszenie tego faktu nastąpi najpóźniej na 25 dni przed jego rozpoczęciem� 7. W przypadku rezygnacji 
najpóźniej na 14 dni przed – organizator pobierze opłatę manipulacyjną w wysokości 50% kosztów uczest-
nictwa� 8. Gdy rezygnacja nastąpi później (lub uczestnik nie zgłosi się na Kongres) ponosicie Państwo koszty 
w wysokości 100% ceny uczestnictwa� 9. W przypadku gdyby Kongres nie odbył się z winy Organizatorów 
Zgłaszającym zostanie zwrócona pełna kwota� 10. Dostępne zniżki od ceny uczestnictwa nie sumują się�  
11. Przydział do poszczególnych grup na stream w pierwszym dniu Kongresu, na Gemba Walk w drugim 
dniu oraz na warsztaty w trzecim dniu Kongresu uwarunkowane są kolejnością zgłoszeń

Akceptuję warunki uczestnictwa
Oświadczam, że opłata za uczestnictwo wyżej wymienionych osób w kwocie:  
zostanie przelana na rachunek Organizatora w terminie 7 dni od przesłania zgłoszenia�
Proszę o wystawienie faktury pro-forma�
Zgłaszający akceptuje wystawianie i przesyłanie przez organizatora faktur, faktur korygujących oraz duplika-
tów w formacie elektronicznym PDF:

Tak, na adres:           
Nie

Imię, nazwisko osoby zgłaszającej, dane kontaktowe:

XIII Międzynarodowy 
Kongres GEMBAKAIZEN™Formularz zgłoszeniowy 23–24–25 listopada 2016,  

Haston City Hotel Wrocław

http://profes.com.pl/DATA/pliki/dokumenty/oswiadczenie_o_zwolnieniu_z_vat.pdf

