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Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem na adres: forum@kobietywlogistyce.pl  

 

Zgłoszenie udziału w 10. Forum Kobiet w Logistyce pt. "Przywództwo w Logistyce" , 
które odbędzie w dniach 06-07 czerwca 2022 r. w Łodzi, Hotel Vienna Andels. 

 
Niniejszym zgłaszam udział pp.:  

Lp Imię i Nazwisko telefon kontaktowy e-mail stanowisko 
     
     
     
     
 
Oświadczam, że upoważniam PWL Sp. z o.o do wystawienia faktury VAT i przesłania jej drogą elektroniczną:  
Pełna nazwa Firmy wg danych do faktury: 
Ulica wraz z numerem: 
Kod, Miejscowość: NIP: 
Telefon: Adres e-mail: 
 
CENA* ZA UDZIAŁ = 1350 PLN +VAT 
(w cenie zawarte są: udział w dwóch dniach Forum, przerwy kawowe, lunch, udział w uroczystej kolacji)  
 
UWAGA!* W cenę nie jest wliczony nocleg, informacje o noclegu znajdują się na str. 2 zgłoszenia.  
 
Warunki płatności: przedpłata w maju po wystawieniu faktury przez PWL sp. z o.o, przelewem na konto mBank nr: 96 1140 
2017 0000 4202 1293 6879. W przypadku braku przekazania informacji o rezygnacji z udziału co najmniej 14 dni przed 
konferencją, zostałem/am poinformowany/a o możliwości obciążenia mnie opłatą manipulacyjną w wysokości 100% wartości 
udziału w konferencji. PWL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma prawo odwołać Forum w przypadku obostrzeń i 
zakazów administracyjnych związanych z pandemią Covid-19, lub braku odpowiedniej liczby osób niezbędnej do 
przeprowadzenia Forum lub z innych przyczyn od niej niezależnych tj. działania wojenne lub siła wyższa. Wówczas 
uczestnicy zostaną poinformowani o odwołaniu drogą mailową, a wpłacona kwota z tytułu przedpłaty za udział zostanie 
zwrócona w całości. Z tytułu odwołania konferencji nie będę rościł/a żadnych innych praw.  
Zgłaszając udział ww. osób zgadzam się na przetwarzanie ich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu przez 
PWL Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, Pl. Konesera 12, posługująca się numerem NIP: 1132858370, nr REGON 146296817, 
KRS nr 0000432520 dla potrzeb niezbędnych do celów organizacji konferencji. Zgodnie z RODO w każdej chwili uczestnik 
ma prawo do wglądu do swoich danych, ich sprostowania, zmiany, uaktualnienia oraz wycofania zgody na ich przetwarzanie, 
wniesienia sprzeciwu i ograniczenia przechowywania danych, a także wniesienia skargi do organu nadzoru. Uzyskane dane nie 
będą przekazywane, ani udostępniane innym podmiotom.  
 
 
 
           ...................................                                     .................................................... 
                           Data                                                                                              Podpis  
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INFORMACJA nt. MOŻLIWOŚCI NOCLEGU dla uczestników  
10. Forum Kobiet w Logistyce: 
 
Szanowni Państwo, 
proponujemy nocleg w Hotelu, w którym odbędzie się 10. Forum Kobiet w Logistyce, tj. w 
Vienna House Andel’s Lodz, ul. Ogrodowa 17, 91-065 Łódź .  
 
Dla naszych Uczestników czekają pokoje w specjalnej cenie: 
 - pokój do pojedynczego wykorzystania w cenie brutto = 385 zł/dobę* 
 - pokój do podwójnego wykorzystania w cenie brutto = 445 zł/dobę* 
 
*Cena za pokój zawiera: podatek, śniadanie w formie bufetu, dostęp do Internetu. Parking jest 
płatny dodatkowo. 
 
Rezerwację pokoi można dokonywać na hasło „Forum Kobiet w Logistyce": 
 
telefonicznie: +48 42 2791521, +48 42 2791520  
lub  
- elektronicznie e-mailem: reservation.andels-lodz@viennahouse.com  
 
Jednocześnie informujemy, że gwarantowana pula pokoi w powyższej cenie będzie dostępna 
do 20 maja 2022 lub do wyczerpania puli pokoi!  
 
Chcąc mieć zapewniony nocleg, prosimy o jak najszybsze dokonanie rezerwacji. Po 20 maja nie 
gwarantujemy dostępności pokoi, a uczestnicy w zależności od dostępności pokoi, będą mogli 
liczyć na 15% rabat od ceny regularnej.  
 
Więcej informacji nt. hotelu znajduje się na stronie: https://www.viennahouse.com/en.html  
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