
 

 

Karta  Uczestn ic twa  
Konferencja: Forum Gospodarki Energetycznej  KRAKÓW 2020  

Hotel Qubus, Kraków, 15–17.03.2020 r. 

Instytucja/spółka:  

Adres:  Tel./fax:  

Kod pocztowy:  Miasto:  NIP:  

Imię i nazwisko:  Tytuł naukowy, stanowisko:  

e-mail:  Tel. komórkowy:  
 

Pozycja  
Wybór  
(prosimy o 

zaznaczenie) 

Koszt  uczestnictwa * 

netto  VAT  brutto  

Uczestnictwo bez noclegu □ 1 100,00 zł 253,00 zł 1 353,00 zł 

Uczestnictwo z noclegiem 16/17.03.2020 – pokój 1-osobowy □ 1 400,00 zł 322,00 zł 1 722,00 zł 

Uczestnictwo z noclegiem 16/17.03.2020 – pokój 2-osobowy □ 1 300,00 zł 299,00 zł 1 599,00 zł 

Dodatkowy nocleg z kolacją 15/16.03.2020 (niedziela) □ 400,00 zł 92,00 zł 492,00 zł 

Publikacja** referatu w czasopiśmie naukowym IGSMiE PAN □ 500,00 zł 115,00 zł 615,00 zł 

* Ceny obejmują standardowo: opłatę konferencyjną, posiłki (zgodnie z Ramowym Programem Konferencji), materiały konferencyjne (płyta CD 
z referatami, gadżety konferencyjne). 

** Warunkiem publikacji jest przedstawienie referatu na konferencji, przesłanie tekstu artykułu sporządzonego zgodnie z wymogami Wydawnictwa IGSMiE 
PAN do 13.03.2020 r. oraz otrzymanie dwóch pozytywnych recenzji. Tytuł referatu prosimy przesłać do 31.12.2019 r. na adres mailowy: fge@min-pan.krakow.pl 

Prosimy o dokonanie wpłaty na konto: BGK 36 1130 1150 0012 1266 6620 0001 z dopiskiem „Forum” i nazwiskiem uczestnika. 

WAŻNE TERMINY: 

 Autorzy publikacji – zgłoszenie tytułu referatu do 31.12.2019 r.; rejestracja do 31.01.2020 r., 

 Pozostali uczestnicy – rejestracja do 13.03.2020 r.; 

UWAGA:  
 Warunkiem włączenia prezentacji do materiałów konferencyjnych jest przesłanie jej w formie elektronicznej do 08.03.2020 r. 

 Liczba miejsc noclegowych w hotelu zarezerwowanym przez Organizatora jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Warunki rezygnacji 

Anulowanie uczestnictwa w Forum możliwe jest na następujących warunkach: 

 do dnia rozpoczęcia konferencji pobierana jest opłata w wysokości 50% kosztów zgłoszonego uczestnictwa; 

 po rozpoczęciu konferencji pobierana jest opłata w wysokości 100% kosztów zgłoszonego uczestnictwa. 

Informacja o anulowaniu uczestnictwa powinna być zgłoszona e-mailowo na adres Forum. 
 

***Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu udziału w konferencji Forum Gospodarki Energetycznej wyłącznie w celach organizacyjnych. 
Administratorem moich danych jest Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN z siedzibą w Krakowie przy ul. Wybickiego 7A. Oświadczam, że podanie danych jest 
dobrowolne, natomiast odmowa ich podania skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w konferencji. Oświadczam, że mam prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo 
ich poprawienia oraz, że przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych, poprzez przesłanie wiadomości na adres: inspektorODO@min-
pan.krakow.pl, oraz że przysługuje mi prawo skargi do UODO (Warszawa, ul. Stawki 2) (Zgodnie z: Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych)  

□ wyrażam/ □ nie wyrażam zgody na przetwarzanie mojego wizerunku w celach dokumentacji fotograficznej przebiegu konferencji 

***Oświadczam, że wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne, natomiast odmowa skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w konferencji. 
 

 

 
 

  ………………………………            …………………….………                  …............................... 

    Pieczątka instytucji / przedsiębiorstwa                Dyrektor / Prezes / Kierownik jednostki             Podpis uczestnika Forum / akceptacja zgód*** 


