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INTERNATIONAL MULTI – SECTOR CONFERENCE 
OF SOCIAL ENTERPRISES 2012 

 
MIĘDZYNARODOWA WIELOBRANŻOWA KONFERENCJA PRZEDSIĘBIORSTW 

SPOŁECZNYCH 2012 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
 

Dane kontaktowe: 
 

Imię: …………………………………………………………………………………………………….. 
Nazwisko: ………………………………………………………………………………………………. 
Organizacja: ……………………………………………………………………………………………. 
Stanowisko: …………………………………………………………………………………………….. 
Adres: …………………………………………………………………………………………………… 
Telefon: …………………………………………………………………………………………………. 
Fax: ……………………………………………………………………………………………………… 
E-mail: …………………………………………………………………………………………………... 
 

Dane do rachunku: 
 

Imię i nazwisko/Nazwa organizacji: ………………………………………………………………… 
Adres: …………………………………………………………………………………………………… 
 

Grupa branżowa: 
Prosimy o wskazanie grupy branżowej, w której chcieliby Państwo wziąć udział: 

� Hotelarstwo 
� Gastronomia 
� Opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi 
� Opieka nad dziećmi 
� Przedsiębiorstwa społeczne usług komunalnych – recycling 
� Urzędnicy wspierający ekonomię społeczną 
� Inne:*…………………………………………………………………………………………….

………………………………………....………………………………………........................... 
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Opłata bankietowa**: 
 

• 50 PLN 
 

 Tak 
 Nie 

 

Opłata nieobowiązkowa dotycząca uczestnictwa w wieczornym bankiecie odbywającym się 
pierwszego dnia konferencji. 

Opłaty należy dokonać na konto statutowe Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”, 
ul. Piotrkowska 17, 90-406 Łódź:  

 
03 1370 1095 0000 1701 5053 0000 

Bank DnB NORD Polska S.A. 

 

Potwierdzenie zgłoszenia:  
W przypadku rezygnacji uczestnika opłata bankietowa nie podlega zwrotowi. 

Organizatorzy konferencji zastrzegają sobie prawo do zmian w programie konferencji. 
Zmiany będą zamieszczane na stronie internetowej konferencji – www.socialenterprises.pl. 

Oświadczam, iż pisemnie poinformuję Organizatorów o rezygnacji lub wszelkich zmianach 
w czasie nie krótszym niż 30 dni od daty konferencji.  

 
Data: ……………………………. 

 
Podpis: …………………………. 

 

Wypełniony i podpisany formularz prosimy odesłać na adres: 
konferencja@wsparciespoleczne.pl lub przesłać faksem na nr: +48 42 659 53 25 

 

* w przypadku odpowiedniej liczby zgłoszeń istnieje możliwość utworzenia dodatkowej grupy branżowej 

** opłata bankietowa wiąże się z kosztami ponoszonymi przez Organizatorów z tytułu organizacji i przygotowania bankietu 
odbywającego się w ramach Konferencji i jest przeznaczona wyłącznie na powyższy cel 

http://www.socialenterprises.pl/
mailto:konferencja@wsparciespoleczne.pl
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