
 

 

 

Zgłoszenie uczestnictwa 
 

w online wydarzeniu pn. „5. Międzynarodowa Konferencja Gospodarczo-Naukowa”, 
Hamburg-Szczecin (21.10.2021) w ramach inicjatywy biznesowej „Internacjonalna Unia 
Regionów”. Obligatoryjnym warunkiem uczestnictwa w konferencji jest wpis do niemiecko-
polskiego katalogu online w wysokości netto 100,00 €*.                                                       
 

instytucja/organizacja/firma  

___________________________________________________________________________                                                                                                                                                      

TAK, niniejszym zgłaszam w sposób wiążący swój udział w ww. wydarzeniu łącznie z wpisem 
do niemiecko-polskiego katalogu online  wynoszącym netto 100,00 €.*   
 
Dla zainteresownych istnieje możliwość rezerwacji rozszerzonego wpisu do katalogu online, o 
którym chętnie poinformuje dodatkowo firma c-east.                                                                                                               
                                                                                   
Uczestnik ma prawo rezygnacji z uczestnictwa w wydarzeniu, publikowany wpis do katalogu 
online pozostaje. Wniesiona opłata w wysokości netto 100 €* nie podlega zwrotowi. 
 
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem udziału w spotkaniu jest 
otrzymanie od firmy c-east drogą elektroniczną potwierdzenia udziału. 
 
Powyższą kwotę należy uiścić przelewem na  konto bankowe: cooperation-east, Inh. Bożena 
Rainczuk, Am Steinberg 3a, D-24794 Borgstedt, Niemcy, Förde Sparkasse 24103 Kiel, 
Lorentzendamm 28-30, IBAN: DE29 21050170 1001817384, BIC: NOLADE21KIE z dopiskiem: 
Konferencja Hamburg 2021 + imię i nazwisko uczestnika. 
 
TAK, jestem zainteresowana/ny promocją naszych produktów/usług na Konferencji i/lub 
sponsoringiem. Proszę o przysłanie indywidualnej oferty. 
 
NIE jestem zainteresowana/ny uczestnictwem w ww. wydarzeniu, ale proszę o informacje       
o inicjatywie „Internacjonalna Unia Regionów”. 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych w celu 
realizacji zamówienia przez cooperation-east zgodnie z Polityką Prywatności wymaganą przez 
przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 
 

___________________________________________________________________________ 

Data, imię, nazwisko, podpis  

 

* Do ceny doliczony jest przewidziany podatek VAT. 



 

 

 

 

OBLIGATORYJNY WPIS DO KATALOGU OBEJMUJE: 

 

Nazwa firmy / instytucji - Imię i nazwisko   _________________________________________ 

 

Adres   
___________________________________________________________________________ 

 

Branża  
___________________________________________________________________________ 

 

Wszelkich informacji udzielamy w języku polskim pod numerami telefonów: 
Tel.: +49 4331/336 270 Mobil: +49 152/22601405 
 

Maksymalna liczba uczestników wydarzenia ograniczona.  

Zgłoszenie prosimy przesłać na info@c-east.de 

 

oraz  

Adres do rachunku/EU-VAT_____________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

Osoba do kontaktu  

___________________________________________________________________________ 

 

Telefon ____________________________ Email ____________________________________ 

 

 

 


