
 

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

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA  
ZDALNEGO  

(wypełnić właściwe pola oraz zaznaczyć odpowiednie okienka) 
 

1. ZGŁASZAM UCZESTNICTWO ZDALNE (ON-LINE) W KONFERENCJI NASTĘPUJĄCYCH OSÓB: 

L.p. Imię i nazwisko Student/doktorant e-mail Tel. kom. 

1       TAK               

 Dane do faktury:  

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

NIP ……………………………….. 

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

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

       Zgłaszam chęć promocji Firmy w czasie Konferencji  (proszę wypełnić odrębny formularz dotyczący promocji Firmy) 

2. ZGŁASZAM REFERAT NAUKOWY: 

Zgłaszam referat naukowy pod tytułem:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Autor: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

       wystąpienie podczas sesji plenarnej (referat)          wystąpienie podczas sesji plenarnej (e-poster) 

Prelegent: ……………………………………………………………………  

Dotyczy referatów naukowych, których streszczenie wysłano w wymaganym terminie, tj. do godziny 10:00 w dniu 30.07.2021r.  
na adres e-mail: ikm@swns.pl  

KOSZT CAŁKOWITY UCZESTNICTWA: …………………ZŁ NETTO + 23% VAT* =   ………………. ZŁ BRUTTO 

 
Oświadczamy, że Firma jest płatnikiem podatku VAT. Płatność 
dokonać zgodnie z zamówieniem w formularzu zgłoszeniowym. 
Faktura zostanie wystawiona po dokonaniu płatności.  
*W przypadku zmiany stawki VAT, uwzględnić aktualną stawkę VAT. 
W przypadku inflacji przekraczającej 5% wysokość opłaty może ulec 
zmianie. 
Płatność (na podstawie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia 
wysłanego na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail), 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: „imię 
i nazwisko – IKM-2021”  
Dokonanie wpłaty jest ostatecznym potwierdzeniem udziału 
w konferencji.  
W przypadku pisemnego zgłoszenia Komitetowi Organizacyjnemu 
rezygnacji z udziału konferencji w terminie przed 15 września 2021r. 
koszty będą zwracane z pomniejszeniem o opłatę manipulacyjną 
w wysokości 10%. Zwrot kosztów nie dotyczy przypadku zgłoszenia 
rezygnacji po 15 września 2021 r. 
Faktury wysyłamy pocztą na wskazany adres do korespondencji. 
O udziale w Konferencji decyduje kolejność zgłoszeń. 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię, nazwisko, firma/jednostka/urząd/uczelnia etc., dane adresowe, 
wizerunek, e-mail, nr telefonu) przez Sądeckie Wodociągi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Sączu, 
ul. Wincentego Pola 22, NIP 7342424787, Regon 490797830 (dalej jako „Administrator”) dla potrzeb organizacji II Międzynarodowej 
Konferencji Naukowo-Technicznej INFRASTRUKTURA KRYTYCZNA MIAST (dalej jako „Konferencja”) przez okres niezbędny do 
prawidłowego przeprowadzenia ww. Konferencji, a także po jej zakończeniu w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji, 
ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami.  
Jednocześnie, wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku (relacja fotograficzna, nagraniowa) dla celów promocji ww. 
Konferencji, w tym do zamieszczania mojego wizerunku oraz moich danych osobowych objętych niniejszym zgłoszeniem (imię 
i nazwisko, stopień naukowy/tytuł zawodowy, firma/jednostka/uczelnia)  wraz z tematem zgłoszonego referatu 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.  
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 INFRASTRUKTURA KRYTYCZNA MIAST pod 
adresem http://www.infrastrukturakrytyczna.com.pl   
Jednocześnie oświadczam, że powyższe zgody zostały przeze mnie wyrażone świadomie i dobrowolnie. 
           

 
 
 
 

Miejscowość i data    czytelny podpis             pieczęć firmowa  
Termin nadsyłania zgłoszeń: 16.08.2021. (I termin zgłoszeń), 20.09.2021 (II termin zgłoszeń, uwaga zmiana kosztów) 

na adres e-mail: ikm@swns.pl 
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