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 II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna 
INFRASTRUKTURA KRYTYCZNA MIAST – 6-8.10.2021 r.  Nowy Sącz-Rytro   

PAKIET PROMOCYJNY FIRMY - FORMULARZ ZGŁOSZENIA 
 (wypełnić właściwe pola oraz zaznaczyć odpowiednie okienka) 

ZGŁASZAM ZAKUP PROMOCYJNEGO PAKIETU FIRMY: 

Firma …………………………………………….…………………………………………. 

NIP …………………………………………… 

Adres do fakturowania ……………………………………………………………..….… 

Adres do korespondencji (do wysłania faktury)………………………………………… 

Dane do kontaktu:  telefon: …………………… e-mail:……………………………….. 

 

1. ZGŁASZAM STACJORNĄ PROMOCJĘ FIRMY: 

PAKIET PROMOCYJNY FIRMY PAKIET ZŁOTY 
PAKIET SREBRNY 

 

Poszczególne pakiety promocyjne Firmy obejmują 12.000,- zł netto 8.000,- zł netto 
Prezentacja Firmy podczas konferencji   
(na sali konferencyjnej, prezentacja) 

20 min 15 min 

Udział Przedstawiciela Firmy w konferencji 
(udział w 3 dniach konferencji z pełnym pakietem Uczestnika) 

2 osoby 1 osoba 

Stanowisko wystawiennicze wewnętrzne 
(zabudowa własna lub stolik w dwoma krzesłami)  Tak Tak 

Dołączenie folderów Firmy do materiałów konferencji 
(objętość folderu max. 20 stron) 

Tak Tak  

Poster na Sali konferencyjnej 
(max rozmiar 200cm x 100cm) 

2 szt. 1 szt. 

Poster w holu głównym w miejscu konferencji 
(max rozmiar 200cm x 100cm) 

2 szt. 1 szt. 

Logo Firmy w materiałach konferencyjnych, na stronie 
internetowej konferencji oraz na ekranie podczas przerw 
między obradami   

Tak Tak  

Włączenie Przedstawiciela Firmy do Prezydium 
(podczas jednej sesji obrad) 

Tak - 

Wręczenie pamiątkowego certyfikatu  
(podczas uroczystej kolacji bankietowej) 

Tak Tak 

ZAMAWIAM PAKIET PROMOCYJNY FIRMY:    .              …..   

POZOSTAŁE FORMY PROMOCJI FIRMY opłata netto zamawiam 

Prezentacja Firmy podczas konferencji  
(na sali konferencyjnej) 

2.000,- zł     .       

Prezentacja Firmy w materiałach konferencyjnych  
(materiały w formie płyty CD) 

500,- zł     .       

Stanowisko wystawiennicze wewnętrzne 
(zabudowa własna lub stolik w dwoma krzesłami na pow. ok. 4m2) 

1.200,- zł     .       

Dołączenie folderów Firmy do materiałów konferencji 
(objętość folderu max. 20 stron) 

600,- zł     .       

Poster na Sali konferencyjnej 
(max rozmiar 200cm x 100cm) 

1.200,- zł     .       

Poster w holu głównym w miejscu konferencji 
(max rozmiar 200cm x 100cm) 

800,- zł     .       

 
W PRZYPADKU OGRANICZENIA KONFERENCJI DO TRYBU ON-LINE DEKLARUJĘ ZDALNY UDZIAŁ FIRMY (ON-LINE)       TAK             

 

2. ZGŁASZAM ZDALNĄ (ON-LINE) PROMOCJĘ FIRMY: 

PAKIET PROMOCYJNY FIRMY PAKIET ZŁOTY ONLINE 
 

PAKIET SREBRNY ONLINE 
 

Poszczególne pakiety promocyjne Firmy obejmują 4.000,- zł netto 2.000,- zł netto 
Prezentacja Firmy podczas konferencji   
(on-line, prezentacja) 

20 min 15 min 

Udział Przedstawiciela Firmy w konferencji 
(udział w 3 dniach obrad konferencji z pełnym pakietem Uczestnika 
zdalnego) 

2 osoby 1 osoba 

Prezentacja Firmy w materiałach konferencyjnych  
(materiały w formie elektronicznej) 

Tak Tak  

Logo Firmy w materiałach konferencyjnych  
(Logo w materiałach konferencyjnych) 

Tak Tak  

Logo Firmy na stronie internetowej konferencji  
(Logo wraz z aktywnym linkiem do strony Firmy) 

Tak Tak  

Logo Firmy na ekranie podczas konferencji  
(w trakcie przerw miedzy obradami) 

Tak Tak  

Wręczenie pamiątkowego certyfikatu  
(certyfikat przesłany pocztą na adres do korespondencji) 

Tak Tak 

ZAMAWIAM PAKIET PROMOCYJNY FIRMY:    .              …..   
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POZOSTAŁE FORMY PROMOCJI FIRMY ON-LINE opłata netto zamawiam 

Prezentacja Firmy podczas konferencji  
(on-line) 

500,- zł     .       

Prezentacja Firmy w materiałach konferencyjnych  
(materiały w formie elektronicznej) 

200,- zł     .       

Logo Firmy na stronie internetowej konferencji  
(Logo wraz z aktywnym linkiem do strony Firmy) 

100,- zł     .       

 

KOSZT CAŁKOWITY ZAKUPU PROMOCJI FIRMY: …………. ZŁ NETTO + 23% VAT* =   ………………..…ZŁ BRUTTO 
 
Wpłaty: na rachunek bankowy Spółki z o.o. Sądeckie Wodociągi w Nowym Sączu, ul. Wincentego Pola 22, 33-300 Nowy Sącz nr: 
80 1130 1150 0031 5009 3520 0008  – z oznaczeniem w tytule przelewu: „Promocja Firmy – IKM-2021”  
Oświadczamy, że Firma jest płatnikiem podatku VAT. Płatność dokonać zgodnie z zamówieniem w formularzu zgłoszeniowym. Faktura 
zostanie wystawiona po dokonaniu płatności i przesłana na wskazany adres do korespondencji.  

*W przypadku zmiany stawki VAT, uwzględnić aktualną stawkę VAT. W przypadku inflacji przekraczającej 5% wysokość opłaty może u lec 
zmianie. 

Rezygnacja z promocji podczas konferencji musi zostać zgłoszona pisemnie Komitetowi Organizacyjnemu. W przypadku zgłoszenia przed 
15 września 2021 r. koszty będą zwracane z pomniejszeniem o opłatę manipulacyjną w wysokości 10%. Zwrot kosztów nie dotyczy 
przypadku zgłoszenia rezygnacji po 15 września 2021 r. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych Firmy (nazwa Firmy, adres, LOGO, e-mail, Nr telefonu)  przez Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o. 
w Nowym Sączu dla potrzeb organizacji Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej INFRASTRUKTURA KRYTYCZNA MIAST 
przez okres niezbędny do prawidłowego przeprowadzenia ww. konferencji, a także po jej zakończeniu w obowiązkowym okresie 
przechowywania dokumentacji, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami. 
 Oświadczam ponadto, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w związku z organizacją 
Konferencji  przez Spółkę Sądeckie Wodociągi  znajdującą się na stronie Spółki pod adresem https://www.swns.pl/166,RODO.htm 
Jednocześnie, wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku, nazwy oraz LOGO Firmy (relacja fotograficzna, nagraniowa) dla celów promocji 
ww. Konferencji, w tym do zamieszczania wizerunku Firmy na stronach internetowych, w notach prasowych, materiałach konferencyjnych 
etc. dotyczących Konferencji. Oświadczam, że zostałem/zostałam poinformowany/poinformowana, że Konferencja będzie podlegała 
rejestracji dźwiękowej i wideo.  
Jednocześnie oświadczam, że powyższe zgody zostały przeze mnie wyrażone świadomie i dobrowolnie 
 

 
 

 
 
 
 
 
     

        Miejscowość i data     podpis osoby upoważnionej             pieczęć firmowa 

 

 

 

Formularz zgłoszeniowy przesłać do 20.09.2021 na adres e-mail: na adres e-mail: ikm@swns.pl  

 

https://www.swns.pl/166,RODO.htm
mailto:ikm@swns.pl

