
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uczestnik I: 
Imię i nazwisko: ………………………….............................................................. 
Stanowisko: ………………………………………………………....................................... 
Mail: …………………………………………................................................................ 
Tel: …………………………………………………………………………………………………………. 

Firma: 

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

Adres: ………………………………………................................................................. 

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

Tel.: ….…………..………………………………………………………………………………………. 

Osoba akceptująca/zgłaszająca 
Imię i nazwisko: ……………………………............................................................ 
Stanowisko: …………………………………………..……………..................................... 

kontakt z organizatorem

Ewa Urbanowicz 
Event Coordinator 

office@printernet.pl 
Tel. 61/855 19 90 
Mob. 668 821 011 

Warunki uczestnictwa:
 Udział w spotkaniu obejmuje wartość merytoryczną, 

poczęstunek i napoje. Koszty ewentualnego noclegu  
i parkingu uczestnik pokrywa we własnym zakresie. 

 W każdym momencie można wyznaczyć zastępstwo. 
Prosimy wówczas o niezwłoczne powiadomienie 
Organizatora o zaistniałym fakcie. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania  
i zmiany w programie z przyczyn niezależnych  
od Organizatora.  

 Wypełniony formularz zgłoszeniowy proszę przesłać  
do EUROPEAN MEDIA GROUP na adres: 
office@printernet.pl 
Wcześniejsze nadesłanie formularza ułatwi pracę 
organizatorom – dziękujemy. 

WORKSHOP – NIE DAJSIĘ PODROBIĆ!
ZABEZPIECZENIA W OPAKOWANIACH 

Termin: 02.10.2019 
Miejsce: Poznań MTP, hala nr 7

………………………………………………………………
data, podpis i pieczątka 

Udział w Workshopie zawiera: 
 Merytoryczną wartość spotkania 
 Wyżywienie (przerwy kawowe)  
 Bezpośrednie kontakty do wykładowców 

 
 
Zaproszenie na WORKSHOP – NIE DAJ SIĘ PODROBIĆ! można przekazać wyznaczonej osobie. 

Warunkiem uczestnictwa jest wysłanie formularza na adres: 

EUROPEAN MEDIA GROUP Sp. z o. o. 

ul. Fredry 1/18, 61-701 Poznań 

Mail: office@printernet.pl 

  Wyrażam zgodę na otrzymanie drogą mailową newslettera magazynu PACKAGING POLSKA od firmy European 
Media Group Sp. z o.o.  

 Wyrażam zgodę na otrzymanie drogą mailową materiałów marketingowych i reklamowych od firmy European 
Media Group Sp. z o.o.  

 
Przetwarzanie danych osobowych :  
Administratorem danych jest Wydawnictwo European Media Group Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Fredry 
1/18. Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji niniejszego zamówienia. Zgodnie z art. 4 ust. 7 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1) Wydawnictwo zapewnia wgląd i możliwość zmiany 
danych osobowych. 

 

 
media with charakter ® 

Ilość miejsc ograniczona. O możliwości uczestnictwa 
decyduje kolejność zgłoszeń. 

Uczestnik III: 
Imię i nazwisko: ………………………….............................................................. 
Stanowisko: ………………………………………………………....................................... 
Mail: …………………………………………................................................................ 
Tel: …………………………………………………………………………………………………………. 

Uczestnik II: 
Imię i nazwisko: ………………………….............................................................. 
Stanowisko: ………………………………………………………....................................... 
Mail: …………………………………………................................................................ 
Tel: …………………………………………………………………………………………………………. 

Redakcja magazynu PACKAGING POLSKA 
ul. Fredry 1/18, 61-701 Poznań 


