
   
 

 

HTTP://KIO.PG.GDA.PL/SAFECOMP2006 

DEKLARACJA  UCZESTNICTWA W CHARAKTRZE SPONSORA 

Firma: .......................................................................................................................................…............ 

Ulica: ......................................................................... Kod/miasto: ........................................................ 

Tel./fax: ..................................................................... NIP: ................................................................... 

Imię i nazwisko: .......................................................... Tytuł/stanowisko: ............................................... 

E-mail: ..................................................................................................................................................... 

Firma ................................................................................... zgłasza udział w konferencji SAFECOMP 

2006 w charakterze sponsora i zobowiązuje się do pokrycia kosztów udziału w kwocie ......................... (w tym 

22% VAT). Kwota ta odpowiada jednemu z pakietów z tabeli poniŜej lub związana jest z alternatywną formą 

pomocy opisaną dalej w deklaracji. 

Zaznaczyć 
jedną opcję 

Typ 
sponsora 

Przywileje sponsora 
Cena  

w Euro(*) 

 

Podstawowy 

� Odnośnik (wraz z nazwą oraz logo) do strony domowej 
organizacji umieszczony w sekcji „Sponsorzy” witryny 
konferencji Safecomp’2006 

� Umieszczenie ulotek dostarczonych przez Sponsora w 
pakiecie uczestnika konferencji 

� Umieszczenie nazwy oraz logo Sponsora w ulotce z 
Programem Konferencji 

350 

 
Aktywny 

� Pakiet Podstawowy 
� Darmowa rejestracja dla jednego uczestnika na 

konferencję Safecomp’2006 
700 

 

Wystawca 

� Pakiet Podstawowy 
� Darmowa rejestracja dla jednego uczestnika na 

konferencję Safecomp’2006 
� Jedno stanowisko wystawowe w trakcie konferencji 

1000 

 

Główny 

� Pakiet Podstawowy 
� Odnośnik (wraz z nazwą oraz logo) do strony domowej 

organizacji umieszczony na stronie głównej konferencji 
Safecomp’2006 

� 30 minut na prezentację w trakcie Sesji Sponsorskiej 
� Darmowa rejestracja dla dwóch uczestników na 

konferencję Safecomp’2006 
� ZniŜki w opłacie rejestracyjnej dla większej liczby 

uczestników (cena jak za wczesną rejestrację 
obowiązująca do ostatniej chwili) 

� Jedno stanowisko wystawowe w trakcie konferencji 

2000 
lub więcej 

 (*) lub odpowiednik w złotych (PLN). 



 
 Sekretariat Konferencji: Katedra InŜynierii Oprogramowania 
  Politechnika Gdańska 
  ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk Wrzeszcz 
  tel./fax:+48 58 347 27 27  
  email: safecomp2006@eti.pg.gda.pl  
 

 

Jako alternatywę do pakietów oferowanych przez organizatorów proponujemy wsparcie konferencji 

SAFECOMP 2006 w następujący sposób: ....................................................................................................... 

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

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

Inne uwagi: .................................................................................................................................... 

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

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

 

Oświadczamy, Ŝe Firma ......................................................................... jest płatnikiem podatku VAT 

i upowaŜnia Politechnikę Gdańską do wystawienia faktury VAT dotyczącej uczestnictwa w Konferencji. 

Zobowiązujemy się do przekazania kwoty wysokości ....................... do dnia ................... na konto: 

 
BANK ZACHODNI WBK S.A. 

I Oddział Gdańsk 
41 1090 1098 0000 0000 0901 5569 

 
 

UWAGA! 
W tytule przelewu naleŜy koniecznie umieścić: „numer zadania 016760 – SAFECOMP’2006” 

 
 

Nazwa odbiorcy: 
 

Politechnika Gdańska 
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki 

ul. Narutowicza 11/12 
80-952 Gdańsk Wrzeszcz 

 

 

 
 
 ............................................................................................... 
 Data, podpis oraz pieczęć osoby upowaŜnionej do reprezentacji firmy 

 

 

 

 

Deklarację Uczestnictwa prosimy przesłać faksem do Sekretariatu Konferencji SAFECOMP’2006 
– numer faxu (58) 347 27 27 – do dnia 15.09.2006r. 

 


