WARUNKI UCZESTNICTWA I KOSZT UDZIAŁU
IT w instytucjach finansowych, 21-22 marca 2019
Centrum Szkoleniowo-Konsultacyjne Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w Lesznie
DLA PRZEDSTAWICIELI SEKTORA
FINANSOWEGO*

DLA POZOSTAŁYCH
UCZESTNIKÓW

Cena netto

Cena netto

Udział w obu dniach
wraz z wieczorem networkingowym

1200 PLN/os. + VAT

2200 PLN/os. + VAT

Udział w obu dniach

700 PLN/os. + VAT

1700 PLN/os. + VAT

OPŁATA REJESTRACYJNA

* Przedstawiciele instytucji finansowych (banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, inwestycyjne i inne, ZBP, KNF, BFG)
Opłata rejestracyjna obejmuje:
- udział w obu dniach konferencji
- pakiet materiałów konferencyjnych
- lunch 21 i 22 marca
W opcji udziału w wraz z wieczorem networkingowym dodatkowo:
- udział w wieczorze integracyjnym wraz z częścią artystyczną
- udział w kolacji 21 marca
- nocleg w ośrodku BGŻ BNP Paribas
Po zgłoszeniu uczestnictwa poprzez dokonanie rejestracji na stronie internetowej Konferencji organizator wysyła w ciągu
2 dni potwierdzenie udziału.
Płatności należy dokonać w ciągu 7 dni od otrzymania maila potwierdzającego rejestrację na rachunek bankowy :
15 1240 1255 1111 0000 1523 6267.
IBNGR- GAB
ul. Do Studzienki 63
80-227 Gdańsk
Po dokonaniu płatności Organizator wystawia fakturę.
Rezygnacja
1. Rezygnacja z udziału w Konferencji możliwa wyłącznie w drodze oświadczenia o rezygnacji z udziału
w Konferencji przesłanego mailem, faksem lub listem poleconym na adres Koordynatora.
2. Rezygnacja z udziału w Konferencji:
- do 4 marca 2019r. gwarantuje Uczestnikowi zwrot wniesionej opłaty za udział w Konferencji.
- po 4 marca 2019r. wiąże się z brakiem możliwości zwrotu wniesionej przez Uczestnika opłaty
za udział w Konferencji.
- istnieje możliwość zastąpienia osoby zgłoszonej przez innego pracownika firmy pod warunkiem przesłania jego
danych do 18 marca 2019r.
3.
Brak
rezygnacji
z
udziału
w
Konferencji
powoduje
obciążenie
pełnymi
kosztami.
4. Akceptacja warunków uczestnictwa jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przechowywanie i przetwarzanie
wizerunku utrwalonego na zdjęciach podczas IT w instytucjach finansowych, w celach marketingowych przez Organizatora
i Partnerów wydarzenia zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).

