FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
III Międzynarodowy Kongres Rewitalizacji Miast
Kraków, 4-6 czerwca 2014 r. (Nowohuckie Centrum Kultury Aleja Jana Pawła II 232)
Dane osobowe:
1. Imię i nazwisko ....................................................................................................................................................................
2. Stopień naukowy i zajmowane stanowisko .........................................................................................................................
3. Instytucja (nazwa, adres) .....................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
NIP (uwaga! niezbędny do wystawienia faktury) ................................................................................................................
4. e-mail (niezbędny do otrzymywania następnych komunikatów) ..........................................................................................
5. Adres do korespondencji, telefon .......................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
6. Dane do faktury VAT z tyt. opłaty kongresowej na (proszę zaznaczyć właściwe):
[ ] nazwa i adres instytucji (jak w p. 3)
[ ] inne dane w załączeniu – np. oświadczenie o finansowaniu usługi ze środków publicznych
Sposób wniesienia opłaty (proszę zaznaczyć właściwy):
a) Przelew opłaty kongresowej - fakturę VAT po dokonaniu przelewu opłaty kongresowej (jako przedpłaty usługi)
[ ] proszę przesłać pocztą [ ] odbiorę osobiście podczas kongresu
b) Proszę o wystawienie faktury VAT pro forma [ ]
(termin zapłaty 14 dni od otrzymania faktury VAT)

II. Udział w obradach
[ ]
i/lub
[ ] referat
Temat referatu: ..............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
Uwaga: do zgłoszenia referatu prosimy dołączyć streszczenie do 2000 znaków wraz ze słowami kluczowymi i krótką notką o
autorze – referenci mają możliwość złożenia artykułu do publikacji w wydawnictwie pokongresowym.
Zgłoszenia uczestnictwa i referatów prosimy przesyłać do dnia 14 marca 2014 r.
(do 15 kwietnia 2014 r. - zaakceptowanie referatów)
Zgłoszenie uczestnictwa (bez referatów) prosimy przesyłać do 30 maja 2014 r.
III. W przypadku uczestnictwa min. 2 przedstawicieli instytucji istnieje możliwość nieodpłatnej prezentacji
1 postera/bannera lub standu/roll-up’u w formacie ustalonym przez organizatora (max.szer.1 m x max.wys.2 m).
W pozostałych przypadkach możliwość prezentacji postera/bannera lub standu/roll-up’u jest płatna – opłata 100 PLN
(brutto)/1 szt. – prosimy o zgłaszanie do dnia 15.05.2014 r.
IV. Organizator nie zapewnia noclegów - informacje o możliwości rezerwacji miejsc hotelowych i lista pobliskich hoteli
znajdą się wraz z informacjami o kongresie na stronie internetowej http://www.irm.krakow.pl/pl/rewitalizacja.html
V.

Opłata kongresowa (obejmująca możliwość zgłoszenia referatu, udział w obradach plenarnych, sesjach panelowych,
lunche i przerwy kawowe oraz wydarzenia towarzyszące) wynosi:
–
przy zgłoszeniach do dnia 15.04.2014 r.: 850 zł (brutto)
–
przy zgłoszeniach po dniu 15.04.2014 r.: 950 zł (brutto)
VI. Opłaty płatne na konto: Instytut Rozwoju Miast w Krakowie, ul. Cieszyńska 2, 30-015 Kraków
nr konta: Bank PEKAO S.A. IV O/Kraków 54 1240 3002 1111 0000 2885 6146
z dopiskiem „III Kongres Rewitalizacji Miast”.
Możliwość rezygnacji z uczestnictwa w kongresie do dnia 15.05.2014 r. – po tym terminie opłaty nie podlegają zwrotowi.

\

………………………..
pieczęć firmowa

………………………..
data

…………..…………..……………………..
podpis osoby upoważnionej do reprezentowania

Formularz prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres: kongres@irm.krakow.pl
ewentualnie listownie na adres Instytutu lub faksem: +12 633 94 05

