
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
XXV-lecie Stowarzyszenia Zarządców

i  Administratorów Nieruchomości w Krakowie
Kraków, 29 październik 2021r.

Dane uczestnika:  

1.Imię i nazwisko,..........................................................................................

2.telefon...........................................................................................................

3. e-mail.........................................................................

Potwierdzam uczestnictwo:  

 Udział we Mszy św. na Wawelu……………………………………………………………………………………………………………….

 Udział w Jubileuszu /UMK /…………………………………

 Udział w Jubileuszu w UMK i Balu Zarządcy ………………………………

 Udział w Balu Zarządcy z osobą towarzyszącą na balu  (150,00 zł za os. tow. )

Proszę o wystawienie Rachunku/noty obciążeniowej

1.imię i nazwisko (nazwa firmy )…………….…………………………………

2.ulica, kod, miasto ………………………………..….

3.NIP ……………………………………….………….………………

     *wyrażam zgodę na przesłanie faktury drogą elektroniczną na adres e

…………………………………………………………………….………………………………………

Należną kwotę proszę przelać na rachunek Stowarzyszenia Zarządców i Administratorów Nieruchomości 

(najpóźniej do 21.10.2021r): 

 

Warunkiem uczestnictwa w Uroczystości

 Przesłanie faksem lub e-mailem wypełnionej karty zgłoszenia.
 Przesłanie zgłoszenia stanowi zgodę na wystawienie faktury

Jubileuszu należy uregulować przed uroczystością. 
  Brak wpłaty  jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału
 Rezygnacja możliwa jest najpóźniej na 

 
(*) Zapoznałam/łem się i akceptuję warunki płatności, uczestnictwa 
(*) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatorów obchodów  jak
moich danych ( imię  nazwisko , adres, telefon)  sponsorom obchodów 25
 
Uwaga !!! 

   Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną
informacji o szczepieniu: 

  Jestem zaszczepiony/a                                          

                  

..............................................................
pieczątka firmowa osoby zgłaszanej 

72 2030 0045 1110 0000 0004 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
lecie Stowarzyszenia Zarządców 

Administratorów Nieruchomości w Krakowie 
Kraków, 29 październik 2021r. 

nazwisko,...................................................................................................................

2.telefon.................................................................................................................................

mail..............................................................................................................................

a Wawelu……………………………………………………………………………………………………………….

Udział w Jubileuszu /UMK /…………………………………….………….…………………..…………..

Udział w Jubileuszu w UMK i Balu Zarządcy …………………………………………………..…………

Udział w Balu Zarządcy z osobą towarzyszącą na balu  (150,00 zł za os. tow. ) 

/noty obciążeniowej dla: 

firmy )…………….……………………………………………..…….…..…………..….……

ulica, kod, miasto ………………………………..….………………………………..………………..…………..……

.………….……………… 4. telefon:...........................................

*wyrażam zgodę na przesłanie faktury drogą elektroniczną na adres e-mail:........................

…………………………………………………………………….…………………………………………………………………

Należną kwotę proszę przelać na rachunek Stowarzyszenia Zarządców i Administratorów Nieruchomości 

Warunkiem uczestnictwa w Uroczystości  jest: 

mailem wypełnionej karty zgłoszenia. 
zenia stanowi zgodę na wystawienie faktury; wpłaty należności za uczestnictwo

Jubileuszu należy uregulować przed uroczystością.  
Brak wpłaty  jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału w obchodach Jubileuszu  

Rezygnacja możliwa jest najpóźniej na  6 dni przed Uroczystością  wyłącznie w formie pisemnej. 

warunki płatności, uczestnictwa  w obchodach 25 - lecia Stowarzyszenia 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatorów obchodów  jak

moich danych ( imię  nazwisko , adres, telefon)  sponsorom obchodów 25-lecia SZAN  . 

becną sytuację epidemiologiczną proszę o wypełnienie załączonego oświadczenia /zał. nr 1/

                                                                          nie  jestem zaszczepiony

.......................................................                                 .................................................
y zgłaszanej                   Kraków , dnia

72 2030 0045 1110 0000 0004 1780 

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

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

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

a Wawelu………………………………………………………………………………………………………………. 

……...……….…..…………………… 

……………………………………… 

….……………..…………………..  

..…………..……………….……..…….……….. 

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

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

………………………………….……....…………………. 

Należną kwotę proszę przelać na rachunek Stowarzyszenia Zarządców i Administratorów Nieruchomości 

należności za uczestnictwo w 

 
wyłącznie w formie pisemnej.  

lecia Stowarzyszenia  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatorów obchodów  jak również  na przekazanie  

oświadczenia /zał. nr 1/ oraz podanie 

nie  jestem zaszczepiony/a       

............................. 
Kraków , dnia                       verte 


