
ATRIUM CENTRUM PLOTEROWE SP. Z O.O.
www.atrium.com.pl

45-446 Opole; ul. Gosławicka 2d
tel. 77 458-16-81; fax: 77 458-16-82

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA – SEMINARIUM 24-25.10.2019
Formularz proszę wypełnić  D R U K O W A N Y M I  literami !                                                                                                           web

LOKALIZACJE:

Atrium Centrum Ploterowe / Ikonos
ul. Gosławicka 2d, 45-446 Opole

Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
ul. Piastowska 14A, 45-082 Opole

Info: www.atrium.com.pl  |  seminarium@atrium.com.pl

KOSZT:

     99 zł brutto / osoba

TERMIN:

     24-25 października 2019 (czwartek-piątek)

NOCLEG:

  24/25.10.2019 (proszę zaznaczyć jeśli wymagany)

NAZWA FIRMY:

IMIĘ I NAZWISKO
UCZESTNIKÓW
SEMINARIUM:

ADRES FIRMY:

TELEFON / FAX: E-MAIL:

NIP:

IMIĘ I NAZWISKO OS.
ZGŁASZAJĄCEJ:

TEL. KONTAKTOWY:

Czym są Państwo 
zainteresowani?

 druk żywiczny / eko-solwentowy
 druk solwentowy
 druk LED-UV na gadżetach, itp.
 druk LED-UV z roli 
 druk LED-UV na płytach, drewnie
 szkle, kamieniu, itd.
 druk bezpośredni na tkaninach
 druk sublimacyjny 
 cięcie ploterowe
 oprogramowanie do druku    

 materiały samoprzylepne i powlekane z fabryki IKONOS
 materiały dedykowane do indwywidualnych potrzeb produkcyjnych
 atramenty
 finansowanie - leasing
 finansowanie - dotacje
 inne, konkretne modele (proszę wpisać) …...................................
     .......................................................................................................
     .......................................................................................................
     .......................................................................................................
     .......................................................................................................

Koszty noclegu w hotelu oraz inne koszty wynikające z programu pokrywa firma Atrium Centrum Ploterowe Sp. z o.o. Uczestnik pokrywa koszt udziału w Seminarium w kwocie
99 zł brutto za osobę. O akceptacji uczestnictwa lub umieszczeniu zgłoszenia na liście rezerwowej powiadomimy telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Wpłaty należy dokonać po
akceptacji zgłoszenia, na konto Atrium Centrum Ploterowe nr 94 1020 3668 0000 5902 0495 9484 (PKO BP) . Dojazd, zamówienia „extra”, itp. - pokrywa Uczestnik. Wysłanie
formularza nie jest równoznaczne z akceptacją uczestnictwa.  Liczba miejsc jest ograniczona. Maksymalna liczba uczestników z jednej firmy to 2 osoby. Organizator zastrzega
sobie możliwość umieszczenia uczestników z jednej firmy w pokoju dwuosobowym. Większa liczba uczestników będzie rozpatrywana indywidualnie. W przypadku braku miejsc,
zgłoszenie znajdzie się na liście rezerwowej. Akceptuję powyższe warunki i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w celach organizacyjnych i marketingowych przez organizatora
(firmę  Atrium  Centrum  Ploterowe  Sp.  z  o.o).  Zostałem/am  poinformowany  o  prawie  dostępu  do  treści  moich  danych  oraz  ich  poprawiania.
Wyrażam zgodę do nieodpłatnego wykorzystywania wizerunku zgłoszonych uczestników w postaci zdjęć i filmów na stronach i kanałach internetowych organizatora a także w innych
materiałach: broszurach, mediach, gazetach branżowych, itd., w celach informacyjno-marketingowych związanych z działalnością prowadzoną przez organizatora. 

PIECZĘĆ FIRMOWA, DATA, PODPIS:

Wypełniony formularz proszę przesłać e-mailem na adres: seminarium@atrium.com.pl

http://www.atrium.com.pl/
mailto:seminarium@atrium.com.pl
mailto:seminarium@atrium.com.pl

