
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
UDZIAŁ W 9. MIĘDZYNARODOWYM KONGRESIE PSI/DGOI/ICOI

Uwaga: przesłanie wypełnionego formularza jest równoznaczne z rejestracją uczestnika i upoważnia Organizatora do wystawienia FV 
za udział w Kongresie.  Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o udziale w warsztatach decyduje kolejność wpłat.

ZGŁASZAM SWÓJ UDZIAŁ W KONGRESIE:
Ceny kongresu zawierają przerwy kawowe, lunche oraz uczestnictwo w imprezie towarzyszącej. Wszystkie kwoty są kwotami brutto 
(zawierają podatek VAT).

opłata dla członków PSI/DGOI/ICOI*       1200,00 zł
opłata dla członków PTE*         1300,00 zł
pełna opłata rejestracyjna          1400,00 zł 
opłata dla osób zdających egzamin Fellowship/Diplomate      700,00 zł
opłata dla studentów (bez imprezy towarzyszącej)       500,00 zł 
uczestnictwo w warsztatach (opcjonalnie tylko dla uczestników Kongresu)   300,00 zł
udział w imprezie towarzyszącej              tak               nie 
udział w imprezie dla osób towarzyszących i studentów            250 zł 
*MAJĄCYCH OPŁACONĄ SKŁADKĘ CZŁONKOWSKĄ W 2015 ROKU

DANE UCZESTNIKA:
imię i nazwisko
tytuł naukowy       numer PWZ 
e-mail        nr telefonu 

DANE DO FAKTURY
nazwa firmy   
ulica, nr      kod pocztowy, miejscowość
NIP  
Adres do korespondencji ‒ jeżeli jest inny niż powyżej

Wyrażam zgodę na otrzymanie FV za udział w Kongresie PSI drogą elektroniczną.

data, podpis

Przesłanie formularza zgłoszeniowego do Biura PSI jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzane moich danych osobowych w zakresie prowadzonej przez PSI działalności oraz dotyczącego mnie adresu poczty elektronicznej zgodnie z ustawą 
z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 2002r.,poz. 926 z późn. zm.)



Warsztaty przedkongresowe 12 czerwca 2015 r. (piątek)

CHCĘ WZIĄĆ UDZIAŁ W NASTĘPUJĄCYCH WARSZTATACH:
Proszę wybrać  1 warsztat w każdym wierszu. Opłata za 2 warsztaty wynosi 300,00 zł (brutto). 
Cena zawiera udział w warsztatach oraz przerwy kawowe.  Za udział w war sztach przysługuje 3 pkt edu.

Z powodu ograniczonej ilości miejsc o udziale w warsztatach decyduje kolejność wpłat!

Łączna wartość brutto opłat rejestracyjnych         PLN

Wpłatę proszę kierować na konto:
POLSKIE STOWARZYSZENIE IMPLANTOLOGICZNE 
ul. Dyrekcyjna 10/1A, 40 - 013 Katowice
BPH S.A. o/Katowice  26 1060 0076 0000 3200 0086 6641

Faktury VAT wystawiane są na podstawie przesłanego zgłoszenia
W tytule wpłaty prosimy wpisać Kongres PSI + imię i nazwisko uczestnika
Po odnotowaniu wpłaty potwierdzenia rejestracji będą wysyłane drogą e-mailową

Szczegółowych informacji udziela Biuro PSI: 
e-mail: psi@icoi.pl, tel. 32 203 27 85, www.psi-icoi.pl, www.kongrespsi.pl

REZERWACJA HOTELU
Rezerwacji prosimy dokonywać bezpośrednio w recepcji Hotelu Mercure Poznań Centrum, tel. 61 8558000
Na hasło „KONGRES PSI” otrzymają Państwo preferencyjne ceny noclegu

11/12.06.2015 oraz 12/13.06.2015
 360,00 zł    doba/pokój 1-osobowy + śniadanie
 390,00 zł    doba/pokój 2-osobowy + śniadanie
13/14.06.2015
 340,00 zł    doba/pokój 1-osobowy + śniadanie
 370,00 zł    doba/pokój 2-osobowy + śniadanie

BEGO/W&H, CZ. 1

BEGO/W&H, CZ. 2

CWITT TOMMEN MEDICAL

NEO BIOTECH

CHAMPIONS IMPLANTS CZ. 1

CHAMPIONS IMPLANTS CZ. 2

Przesłanie formularza zgłoszeniowego do Biura PSI jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzane moich danych osobowych w zakresie prowadzonej przez PSI działalności oraz dotyczącego mnie adresu poczty elektronicznej zgodnie z ustawą 
z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 2002r.,poz. 926 z późn. zm.)


