
Do: SOPHARM  Sp. z o.o. 

Fax: 

Tel.:  

 
FORMULARZ ZG£OSZENIOWY 

  
Miêdzynarodowa Konferencja Naukowa 

"Kierunki zmian w systemach rejestracji i refundacji leków w latach 2005-2010" 
 

Centrum Kulturalne O.Barnabitów 
Warszawa-Mokotów, ul. Smoluchowskiego 1 

13-14 stycznia 2005 
 
 

Dane uczestnika:   

Imiê:   

Nazwisko:   

Dzia³:   

   

Dane firmy zg³aszaj¹cej:   

Firma:   

Nr NIP firmy:   

Ulica/skr. poczt.:   

Kod pocztowy: Miejscowoúæ:  

Tel.: Fax: E-mail: 

 

Data: 
 

 

Podpis: 
 
 

Szczegó³owe informacje o konferencji znajduj¹ siê na stronach: 
www.sopharm.pl / www.awafrm.waw.pl 

 
Warunki uczestnictwa: 
 

- Koszt uczestnictwa jednej osoby w ca³ej konferencji 3.600 PLN + VAT, udzia³ w jednym dniu Konferencji 2.000 
PLN + VAT. 

- Cena obejmuje udzia³ w obradach, materia³y,  obiady  i przerwy kawowe. 
- Po otrzymaniu zg³oszenia, przeúlemy Pañstwu potwierdzenie udzia³u i fakturê pro forma. 
- Prosimy o dokonanie wp³aty w terminie 7 dni od wys³ania zg³oszenia, ale nie póüniej ni¿ przed rozpoczêciem 

konferencji. Kopiê dowodu wp³aty prosimy przes³aæ faksem na  numer.: (022) 857 57 60. 
 

Wp³aty nale¿y dokonaæ na konto: 
SOPHARM Sp. z o.o., 

rachunek nr.: 76 1240 1112 1111 0000 0165 1522, 
Bank PKO SA VIII O/W-wa 

 
Faktura pro forma zostanie wys³ana po otrzymaniu zg³oszenia, faktura VAT po otrzymaniu op³aty za konferencjê. 
Rezygnacjê z udzia³u nale¿y przesy³aæ faksem lub listem poleconym na adres: SOPHARM  Sp. z o.o., ul. Be³dan 4 
lok.52, 02-695 Warszawa. Brak wp³aty nie jest równoznaczny z rezygnacj¹ z udzia³u. Nieodwo³anie zg³oszenia i 
niewziêcie udzia³u w Konferencji spowoduje obci¹¿enie pe³nymi kosztami udzia³u. W przypadku rezygnacji do 7 stycznia 
2005r. obci¹¿ymy Pañstwa op³at¹ manipulacyjn¹ w wysokoúci 360 PLN + VAT.W przypadku rezygnacji po 7 stycznia 
2005r. pobierane jest 100% op³aty za udzia³. Zamiast zg³oszonej osoby w konferencji  mo¿e wzi¹æ udzia³ inny 
pracownik firmy. Organizatorzy zastrzegaj¹ sobie prawo do zmian w programie oraz zmiany terminu konferencji. 
 
Oúwiadczam, ¿e jestem p³atnikiem VAT i jestem uprawniony do otrzymywania faktur VAT.  
Upowa¿niam Sopharm Sp. z o.o. do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy. 
Wyra¿am zgodê na otrzymywanie od Sopharm Sp. z o.o. wiadomoúci na podany adres e-mail. 
  

Data:  

Imiê i nazwisko osoby akceptuj¹cej:  

 

Stanowisko: 
 

 

Podpis: 
   


