
POLSKA	  WIZJA	  ZERO	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15-‐16.06.2016	  Inowrocław	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
„…błąd	  człowieka	  na	  drodze	  nie	  może	  być	  karany	  śmiercią…”	  

	  
	  ZGŁOSZENIE	  UCZESTNICTWA	  

	  

Wypełnione zgłoszenie proszę odesłać pod adres: kontakt@wizjazero.pl 

Kwotę w wysokości 450,00 zł + 23% VAT, łącznie 553,50 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt trzy złote 
pięćdziesiąt groszy) prosimy uregulować przelewem. 
Dane do przelewu: 
Freelancers Group Sp. z o.o. 
Nr rachunku: 80 1440 1387 0000 0000 1258 1351 
PKO Bank Polski 
Kwota: 553,50 zł 
Tytułem: Wizja Zero 2016 
 
UWAGA! Opłata obejmuje: udział w konferencji i crash testach, materiały, dostęp do filmów z crash testów, 
wyżywienie  (6 x przerwa kawowa – napoje gorące i zimne, przekąski /2 x obiad/kolacja grillowa w dniu 
15.06). Opłata nie obejmuje kosztów noclegu. Ze względu na specyfikę miejsca (uzdrowisko – duża ilość 
pensjonatów, hoteli i zróżnicowane ceny, w zależności od standardu od 80 do 300 zł), uczestnicy dokonują 
rezerwacji według własnego uznania. 
 
ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA ILOŚĆ MIEJSC JEST OGRANICZONA – DECYDUJE KOLEJNOŚĆ OPŁACONYCH 
ZGŁOSZEŃ. W przypadku rezygnacji z udziału po 31.05.2016 r. wniesiona opłata nie będzie zwracana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                 
ORGANIZATORZY: Europejska Federacja Drogowa,  Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Polski Związek 
Pracodawców Budownictwa, Instytut Badawczy Ochronnych Systemów, Stowarzyszenie Linia Życia, ZDW 
Bydgoszcz, Saferoad RRS Polska, euroinfrastruktura.pl 
                                                                                                                                                                 
PRODUCENT WYKONAWCZY: Freelancers Group Sp. z o.o., 00-867 Warszawa, Al. Jana Pawła II 27               
NIP 525 249 38 90 Informacje dodatkowe: kontakt@wizjazero.pl  tel. +48 601 282 822 
 

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………………………. 

Instytucja/firma ………………………............................................................................................................. 

Stanowisko/funkcja …………………………………………………………………………………………………. 

Kontakt: email ………………………………………………………. / tel. ………………………………………... 

DANE DO FAKTURY                                                                                                                                                                     

Instytucja/firma ………………………………………………………………………………………………………. 

Adres …………………………………………………………………………………………………………………... 

NIP ………………………………………… 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną 

 

 

………………………………………………………………………….                                                                                                     
   czytelny podpis 


