PRAKTYCZNA KULTURA

PKB

20
19

BEZPIECZEŃSTWA

WARUNKI
UCZESTNICTWA

Organizatorami konferencji „Praktyczna kultura bezpieczeństwa” są QES Consulting sp. z o.o. sp. k. z
siedzibą w Krakowie, ul. Białoprądnicka 33C oraz Safety Media z siedzibą w Bieruniu, ul. Gołysowa 60.
Warunkiem udziału w konferencji jest przesłanie poprawnie wypełnionego formularza zgłoszenia
uczestnictwa na jeden z poniższych sposobów:
- za pośrednictwem formularza elektronicznego udostępnionego na stronach internetowych portalu
„Kultura Bezpieczeństwa”,
- na adres e-mail Warsztaty@KulturaBezpieczenstwa.pl lub Edyta.Knapik@qes.pl
- na nr fax 12 396 58 75
- listem poleconym na adres jednego z organizatorów.
Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie wysłane w ciągu 3 dni roboczych na adres e-mail podany
w formularzu zgłoszenia uczestnictwa.
Zgłoszenie udziału w konferencji wiąże się z koniecznością dokonania opłaty w wysokości:
- 1950 zł (+23%VAT) - koszt udziału w konferencji w dniach 25-27 września 2019 r.
- 2150 z (+23% VAT) - koszt udziału w konferencji w dniach 25-27 września 2019 r. oraz
			 dodatkowego noclegu w dniu 24 września 2019 r.
Opłata zostanie pomniejszona o 5% w przypadku dokonania zgłoszenia do 31 lipca 2019.
Wpłaty należy dokonać do 18 września 2019 r. na konto firmy QES Consulting sp. z o.o. sp. k.:
Bank PEKAO SA
72 1240 4719 1111 0010 7619 7854
QES Consulting sp. z o.o. sp. k.
ul. Białoprądnicka 33C,
31-221 Kraków
koniecznie z dopiskiem Konferencja “Praktyczna kultura bezpieczeństwa”.
Dokonanie płatności po 18 września 2019 r. wiąże się z dodatkowa opłatą 100 zł (+23% VAT).
Uczestnicy mają możliwość zgłoszenia rezygnacji z konferencji i zwrotu opłaty do dnia 14 września
2019 r. W przypadku rezygnacji po 14 września 2019 r. opłata nie będzie zwracana.
Rezygnacja z udziału w konferencji przez Zamawiającego może nastąpić wyłącznie w
drodze oświadczenia, przesłanego na jeden z poniższych sposobów:
- na adres e-mail Warsztaty@KulturaBezpieczenstwa.pl lub Edyta.Knapik@qes.pl
- listem poleconym na adres jednego z organizatorów.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konferencji
z przyczyn niezależnych oraz dokonywania ewentualnych zmian
w programie.
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