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X Jubileuszowe Niezależne Forum Operatorów Kablowych 

MediaForum 2022 
HOTEL CUKROWNIA ŻNIN – W ŻNINIE 

04 – 07 września 2022 r. 

 
FORMULARZ AKREDYTACJI    Strona 1 

 
 
Typ akredytacji (należy zaznaczyć odpowiednią opcję) 
 

Uczestnik konferencji jest: Data akredytacji: Cena netto Cena brutto Zamawiam 

Operatorem Kablowym / ISP  
do 10 sierpnia - 799,00 zł 
od 11 sierpnia - 950,00 zł 

982,77 zł 
1.168,50 zł 

 

Wystawcą/Sponsorem/Nadawcą  1.599,00 zł 1.966,77 zł  

Dziennikarzem  Tylko na zaproszenie organizatorów  

Pozostałe osoby  1.999,00 zł 2458,77 zł  

Hostessy      799,00 zł 982,77 zł  

 
Wyżywienie – proszę o zaznaczenie  posiłków, w których będą Państwo uczestniczyli. 

 WYŻYWIENIE 

04.09.2022 – kolacja  05.09.2022 – obiad  05.09.2022 – kolacja 06.09.2022 - obiad 06.09.2022 – kolacja 
     

 
 
1. Dane do faktury: 

Firma:                                                                                                                                                                                                          

Adres:                                                                                                                                                                                                          

                                                                                     NIP:                                                                                                                         

2. Dane uczestnika konferencji: 

Imię i Nazwisko uczestnika:                                                                                                                                                                    

Stanowisko:                                                                                                                                                                                               

Tel:                                                            Fax:                                                           e-mail:                                                                    
 
Uwagi ogólne: 
Warunki wg oficjalnego cennika: 

▪ Opłata akredytacyjna zawiera: udział w panelach, wydarzeniach objętych programem, wystawie i spotkaniach oraz wyżywienie.  
▪ Akredytacja nie zawiera kosztów noclegów. 
▪ Organizator zastrzega sobie prawo ewentualnych zmian w programie Konferencji. 
▪ Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest wpłata akredytacyjna oraz opłata za usługi pobytowe na podstawie wystawionej 

faktury pro forma na konto PPUH KRAWARKON Sp. z o.o.:  

SANTANDER BANK POLSKA S.A., 64 Oddział w Warszawie 63 1500 1070 1210 7009 7056 0000 
▪ Odwołanie uczestnictwa odbywa się wyłącznie na piśmie i musi wpłynąć do Organizatora do 15 sierpnia 2022 r. Przy odwołaniu 

zgłoszenia po tym terminie wpłata na poczet uczestnictwa w Konferencji nie podlega zwrotowi. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego 
uczestnika na podstawie pisemnej korekty. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16:00, a kończy o godz. 11:00 dnia następnego. 

 

Akceptuję ww.  warunki i jednocześnie upoważniam PPUH KRAWARKON Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT. 
 
 

                                                                                                                                                                  
data podpis zgłaszającego 
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