
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA PRODUCENTÓW KOSMETYKÓW I LEKÓW
WYPEŁNIONY FORMULARZ PROSIMY PRZESŁAĆ MAILEM NA ADRES KONGRES@FARMACOM.COM.PL

IMIĘ I NAZWISKO STANOWISKO
NIEZBĘDNE DO IDENTYFIKATORA

TELEFON E-MAIL

NAZWA FIRMY ZGŁASZAJĄCEJ: NIP:

ADRES:

E-MAIL LUB NUMER FAKSU, NA KTÓRY NALEŻY ODESŁAĆ POTWIERDZENIE UCZESTNICTWA I FAKTURĘ PRO FORMA:
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Koszty uczestnictwa w Kongresie:

Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się  z warunkami uczestnictwa 
w 10. KŚPK, organizowanym przez Wydawnictwo Farmacom Sp. z o.o.

Sp.k. (regulamin dostępny jest na stronie http://kongres-
kosmetyczny.pl/strona/regulamin 

 
- Na podstawie art. 23 ust 1 pkt 1 ustawy z dn. 29.08. 1997 r. o

ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późń.
zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

zawartych w zgłoszeniu uczestnictwa. Podpis i pieczęć zgłaszającego

Przy zgłoszeniu do 31.08.2019 r. - 990 zł netto za osobę (+23% VAT)

Po tym terminie koszt wynosi 1250 zł netto za osobę (+23% VAT)

WYCIECZKA DO ALBEA
WPISZ TAK LUB NIE



ZAKWATEROWANIE

Prosimy o wypełnienie formularza i odesłanie go mailem na adres:
premium@hotelambasador.pl

Rezerwacja zostanie potwierdzona w zależności od dostępności pokoi.

Hotel Ambasador Premium****
Kilińskiego 143/147

90-315 Łódź
Cena zawiera śniadanie w formie bufetu,

Internet, korzystanie ze strefy SPA z basenem
oraz saunami, siłownię oraz stawkę 8% VAT.

Parking: bezpłatny

pokój jednoosobowy 310 zł/ dobę
bruttopokój dwuosobowy 360 zł/ dobę brutto

Nazwisko:

OSOBA 1

Imię:

OSOBA 2

Nazwisko:
Imię:

FIRMA

Firma:
Adres:
Nr telefonu:
E-mail:
Data przyjazdu:
Data wyjazdu:
Ilość nocy:

Życzenia specjalne:
Nr karty kredytowej (pole obowiązkowe):
Data ważności karty kredytowej (pole obowiązkowe)
Rodzaj karty kredytowej:

Numer karty kredytowej służy tylko do zagwarantowania rezerwacji i karta nie zostanie obciążona do chwili przyjazdu. Wyrażam zgodę na
obciążenie karty równowartością wszystkich dób zakwaterowania w przypadku niedojazdu lub nieodwołania rezerwacji. 

Podpis: Data:

W przypadku pytań prosimy o kontakt z recepcją. 
tel.: +48 42 677 15 40; e-mail: premium@hotelambasador.pl



ZAKWATEROWANIE

Prosimy o wypełnienie formularza i odesłanie go mailem na adres:
centrum@hotelambasador.pl

Rezerwacja zostanie potwierdzona w zależności od dostępności pokoi.

Hotel Ambasador
Centrum****

Al. Piłsudskiego 29
90-307 Łódź

Cena zawiera śniadanie w formie bufetu,
Internet, korzystanie ze strefy SPA z

basenem oraz saunami, siłownię oraz
stawkę 8% VAT.

Parking: bezpłatny

pokój jednoosobowy 270 zł/ dobę
bruttopokój dwuosobowy 315 zł/ dobę brutto

Nazwisko:

OSOBA 1

Imię:

OSOBA 2

Nazwisko:
Imię:

FIRMA

Firma:
Adres:
Nr telefonu:
E-mail:
Data przyjazdu:
Data wyjazdu:
Ilość nocy:

Życzenia specjalne:
Nr karty kredytowej (pole obowiązkowe):
Data ważności karty kredytowej (pole obowiązkowe)
Rodzaj karty kredytowej:

Numer karty kredytowej służy tylko do zagwarantowania rezerwacji i karta nie zostanie obciążona do chwili przyjazdu. Wyrażam zgodę na
obciążenie karty równowartością wszystkich dób zakwaterowania w przypadku niedojazdu lub nieodwołania rezerwacji. 

Podpis: Data:

W przypadku pytań prosimy o kontakt z recepcją. 
tel.: +48 42 67 71 520; e-mail: centrum@hotelambasador.pl



ZAKWATEROWANIE

Prosimy o wypełnienie formularza i odesłanie go mailem na adres:
lodz@campanile.com

Rezerwacja zostanie potwierdzona w zależności od dostępności pokoi.
PROSIMY POWOŁAĆ SIĘ NA HASŁO: FARMACOM

Hotel Campanile***
Aleja Piłsudskiego 27,

Śródmieście, 
90-307 Łódź

pokój jednoosobowy ze
śniadaniem
185 zł brutto / dobapokój dwuosobowy ze
śniadaniem
221 zł brutto / doba

Nazwisko:
OSOBA 1

Imię:

OSOBA 2

Nazwisko:
Imię:

FIRMA

Firma:
Adres:
Nr telefonu:
E-mail:
Data przyjazdu:
Data wyjazdu:
Ilość nocy:

Życzenia specjalne:
Nr karty kredytowej (pole obowiązkowe):
Data ważności karty kredytowej (pole obowiązkowe)
Rodzaj karty kredytowej:

Numer karty kredytowej służy tylko do zagwarantowania rezerwacji i karta nie zostanie obciążona do chwili przyjazdu. Wyrażam zgodę na
obciążenie karty równowartością wszystkich dób zakwaterowania w przypadku niedojazdu lub nieodwołania rezerwacji. 

Podpis: Data:

W przypadku pytań prosimy o kontakt z recepcją.
tel.: +48 42 664 26 00; e-mail: lodz@campanile.com



REGULAMIN UCZESTNICTWA

Postanowienia ogólne:
1.    10. Kongres Świata Przemysłu Kosmetycznego, zwany dalej Kongresem, odbywa się w dniach 19-21 listopada 2019 r. w Łodzi.
2.    Organizatorem Kongresu jest Wydawnictwo FARMACOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w
Wodzisławiu Śląskim.
3.    Przepisy niniejszego regulaminu odnoszą się do wszystkich uczestników Kongresu.

1.    Zgłoszenie na Kongres następuje poprzez przesłanie do FARMACOM listem poleconym, faksem lub e-mailem wypełnionego 
i podpisanego formularza zgłoszeniowego, otrzymanego przez organizatora w drodze wysyłki mailowej lub pobranego ze strony internetowej
Kongresu.
2.    Zgłaszający zobowiązany jest do przesłania czytelnie wypełnionego formularza do organizatora w wyznaczonym terminie (nie później niż na 7
dni przed rozpoczęciem Kongresu tj. do  12.11.2019 r.)
3.    Organizator po otrzymaniu poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przesyła fakturę proforma, będącą potwierdzeniem
przyjęcia zgłoszenia.
4.    Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania w imieniu i na
rzecz Zgłaszającego, w szczególności do zawarcia umowy z FARMACOM.
5.    Zgłaszający dokonuje wpłaty 100% kosztów brutto udziału w Kongresie w terminie określonym w fakturze pro forma.
6.    Organizator po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty należności za uczestnictwo w Kongresie przesyła Zgłoszonemu fakturę zaliczkową
potwierdzającą wpłatę i udział w Kongresie.
7.    W przypadku braku zapłaty należności w terminie podanym na fakturze Organizator nie gwarantuje uczestnictwa w Kongresie.
8.    Organizator nie odpowiada za zakwaterowanie Uczestnika podczas trwania Kongresu.
9.    Końcowe faktury VAT za udział w Kongresie wystawiane będą w terminie do 14 dni po jego zakończeniu.

Warunki uczestnictwa w Kongresie:

Warunki płatności:

1.    Ceny uczestnictwa oraz pozostałe, możliwe formy promocji podczas Kongresu zawarte są w materiałach dotyczących Kongresu, dostępnych
m.in. na stronie WWW Kongresu.
2.    Wpłaty prosimy dokonywać na podstawie faktury pro forma na konto: 
ING Bank Śląski S.A., O/Wodzisław Śląski PL20 1050 1344 1000 0090 8033 0856.
W opisie wpłaty prosimy podać numer faktury pro forma, nazwę firmy oraz dopisek 10. KŚPK”.

Warunki rezygnacji:
1.    Rezygnacja z udziału w Kongresie może nastąpić wyłącznie pisemnie w formie oświadczenia, przesłanego mailem, faksem lub listem
poleconym na adres FARMACOM.
2.    W przypadku rezygnacji z udziału w Kongresie, organizator obciąża Uczestnika:
- 100% kosztów zadeklarowanego uczestnictwa w przypadku rezygnacji z udziału w Kongresie w okresie krótszym, bądź równym 14 dniom
kalendarzowym przed rozpoczęciem Kongresu.
- 50% kosztów zadeklarowanego wcześniej uczestnictwa w przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w Kongresie w okresie dłuższym lub równym
15 dniom przed rozpoczęciem Kongresu
3. Organizator dopuszcza możliwość zmiany osoby uczestniczącej w Kongresie. W takiej sytuacji Uczestnik rezygnujący zobowiązany jest do
przekazania Organizatorowi informacji o tym fakcie.
4. Nie odwołanie zgłoszenia uczestnictwa w Kongresie i nie wzięcie w nim udziału nie zwalnia Uczestnika z konieczności pokrycia pełnych kosztów
zadeklarowanego wcześniej uczestnictwa.


