
Konferencja skierowana jest do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót 
produktami leczniczymi – podstawa prawna Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne 
(Dz.U.z 2008, nr 234, poz. 1570)

Prosimy o odesłanie wypełnionego formularza do dnia 15.02.2019 r. do Organizatora:
e-mail: dorota.mikucka@batumi-agency.pl

Prosimy o zaznaczenie z których świadczeń będą Państwo korzystać:

Nocleg w hotelu Andel’s na noc 1-2.03.2019

Nocleg w hotelu Mercure na noc 1-2.03.2019

pokój jednoosobowy 390 pln + 23% VAT / dobę / pokój

pokój dwuosobowy** 480 pln + 23% VAT / dobę / pokój

pokój jednoosobowy 360 pln + 23% VAT / dobę / pokój

pokój dwuosobowy** 420 pln + 23% VAT / dobę / pokój

Parking (dla Uczestników konferencji będzie dostępny bezpłatny parking 
w Galerii Krakowskiej, wjazd od ul. Pawiej lub od dworca PKP)

* Noclegi w hotelach będą potwierdzone w miarę dostępności miejsc.

** Miejsce w pokoju dwuosobowym z Panią/Panem:

..........................................................................................................................

Ilość miejsc na konferencji jest ograniczona, 
rejestracja uczestników odbywać się będzie według kolejności przesłanych zgłoszeń. 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 15.02.2019 r.
W przypadku potwierdzenia uczestnictwa, a późniejszego nie odwołania  
i nie uczestniczenia w konferencji organizatorzy zastrzegają sobie prawo  

nie przyznania miejsca na przyszłorocznej konferencji Po-ASH.

FEE dla lekarzy w cenie 300 PLN + 23 % VAT uwzględnia:
  uczestnictwo we wszystkich wykadach w dniach 1-2.03.2019
  materiały konferencyjne
  2 lunche
  serwis kawowy w przerwach obrad
  kolację

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA 
W XIII OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI Po-ASH 

– odbywającej się w dniach 1-2 marca 2019 r.
w Hotelu Andel’s, ul. Pawia 3, 31-154 Kraków



Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w niniejszym 
materiale, wraz z numerem telefonu komórkowego, dla celów marketingowych oraz 
realizacji koordynacji projektów prowadzonych przez BATUMI Conference & Event Agency 
z siedzibą w Warszawie ul. Sielanki 9A, 02-946 Warszawa. Dane osobowe udostępniam 
dobrowolnie i oświadczam, że wiadomym mi jest, że przysługuje mi prawo wglądu 
w moje dane osobowe i zgłaszania żądania ich poprawiania.

....................................................................
podpis

DANE UCZESTNIKA

ADRES KORESPONDENCYJNY

NAZWA SPONSORA ........................................................................................

.........................................    ..............................    ..........................................

.........................................    ..............................    .........................................

..............................................    ....................    ...............................................

.........................................................................................................................

nazwisko

telefon komórkowy

ulica, nr domu/lokalu

imię

fax

kod pocztowy

miejsce pracy

tytuł naukowy

e-mail

miasto

Batumi Conference & Event Agency Sp. z o.o.
ul. Sielanki 9a, 02-946 Warszawa
tel. 22 885 89 47
biuro@batumi-agency.pl
www.batumi-agency.pl

ORGANIZATOR KONFERENCJI:


