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Karta zgłoszenia
Konferencja hybrydowa

X jubileuszowa Krajowa Konferencja Bioindykacyjna
„Praktyczne wykorzystanie systemów bioindykacyjnych do oceny
jakości i toksyczności środowiska i substancji chemicznych”
Gdańsk, 15-17.09.2021.
Proszę odesłać wypełnione zgłoszenie na adres:
TIGRET Sp. z o.o., ul. Warszawska 27, 02-495 Warszawa, fax: 22 8670530 lub e-mail:
kkb@bioindykator.pl

Imię i nazwisko, tytuł
Nazwa instytucji / firmy
Adres instytucji / firmy
NIP
Tel / e-mail (do uczestnika)
Proponowany sposób prezentacji / uczestnictwa:
 Prezentacja ustna (autorzy, tytuł)
 Prezentacja zdalna (autorzy, tytuł)
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
 Plakat elektroniczny – Krótkie doniesienie (autorzy, tytuł)
 Plakat elektroniczny – Krótkie doniesienie (autorzy, tytuł), prezentacja zdalna
……………………………………………………………...............................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………….
 Uczestnictwo stacjonarne tylko w jednym dniu:  – 15.09.2021;  – 16.09.2021;  – 17.09.2021
 Uczestnictwo bez prezentacji zdalne
 Doktorant/ka // student/ka

Prosimy o wysłanie zgłoszenia i dokonanie opłat do 09.08.2021 r.
Konto TIGRET Sp. z o.o., ul. Warszawska 27, 02-495 Warszawa, PeKaO S.A. IV O/Warszawa, nr
konta: 75 1240 1053 1111 0010 0609 9898. Na wpłacie prosimy podać imię i nazwisko uczestnika
oraz dopisek „TIGRET”.

Opłaty za uczestnictwo stacjonarne
Pełna opłata za uczestnictwo w konferencji wynosi 850 PLN. Opłata dla studentów i
doktorantów wynosi 500 PLN. Opłata za udział w jednym dniu konferencji wynosi 350
PLN.
Opłaty za uczestnictwo zdalne
Pełna opłata za uczestnictwo zdalne w konferencji (obejmuje zdalną prezentację lub
krótkie doniesienie) wynosi 150 PLN. Opłata za udział bez prezentacji lub krótkego
doniesienia wynosi 100 PLN. Opłata dla studentów i doktorantów wynosi 50 PLN.

Uwaga:
Organizatorzy przypominają, że uczestnicy dokonują rezerwacji i opłat hotelu we własnym zakresie.

Klauzule RODO
Aktualne klauzule / oświadczenia:
Oświadczam, że udział w konferencji:
□ będzie finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych
□ nie będzie finansowany ze środków publicznych.
(konferencje finansowane przynajmniej w 70% ze środków publicznych są zwolnione z VAT
– art. 43 ust. 1 pkt. 29 Ustawy o VAT)

□ Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres email informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną od TIGRET SP. Z O. O., ul. Warszawska 27, 02-495 Warszawa.

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z 10
maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z 16 lipca 2004 r. Prawo
telekomunikacyjne w celach marketingowych TIGRET SP. Z O. O., ul. Warszawska 27, 02495 Warszawa i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne
oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich
zmiany oraz usunięcia.

□ Zapoznałem(-am) się z treścią Polityki bezpieczeństwa TIGRET SP. Z O. O., ul.
Warszawska 27, 02-495 Warszawa dostępnej na stronie www.tigret.eu .

□ Wyrażam zgodę na wykorzystywanie zdjęć i filmów z moim wizerunkiem przez TIGRET
SP. Z O. O., ul. Warszawska 27, 02-495 Warszawa wykonywanych podczas konferencji: X
Krajowa Konferencja Bioindykacyjna w dniach 15-17.09.2021. Zgoda obejmuje
wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć lub filmów dowolną
techniką, na dowolnym nośniku i za pośrednictwem dowolnego medium.

□ Wyrażam zgodę na umieszczenie danych afiliacyjnych na stronie Konferencji
(www.bioindykator.pl), przez TIGRET SP. Z O. O., ul. Warszawska 27, 02-495 Warszawa
pozyskanych dla celów realizacji i obsługi konferencji: X Krajowa Konferencja Bioindykacyjna
w dniach 15-17.09.2021.

……………………………………………
Podpis osoby składającej zgłoszenie

