
 al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa;  NIP – 521-04-14-265 

tel.+ 22/645-94-48, +22/645-54-88; fax: +22/645-39-28 

e – mail bogumila.wojcik@polskieradio.pl 

 

 

 
 
           
 Pieczęć nagłówkowa firmy         Data 

 

UMOWA-ZGŁOSZENIE 

dla instytucji 

 

 1. Zgłaszam udział    osób w wycieczce „Sekrety Radia”                                                                       

                                Termin wycieczki 

 

        

 2. Adres instytucji delegującej    

       (nazwa, kod pocztowy, miejscowość, województwo) 

 

  

  

3. Imię i nazwisko osoby, z którą można kontaktować się w tej sprawie:  

               tel.    / 

    

 fax:     /     e-mail. 

  

4. Warunkiem udziału w wycieczce  jest przesłanie pocztą, e – mailem  lub faxem do organizatora   Umowy – Zgłoszenia 

     najpóźniej!!!  na  tydzień  przed datą  wycieczki  wraz z kopią dowodu wpłaty.  

     Wpłaty należy dokonać na konto:  

     PKO BP S.A. nr konta:  95 1020 1026 0000 1002 0298 1389 

     5. Dane do faktury: (nazwa, adres firmy z kodem pocztowym, numer NIP) 

  

  

  

6. Razem do zapłacenia   zł.            (słownie zł.                            ) 

  

7. W przypadku zgłoszenia i rezygnacji z wycieczki  wniesiona opłata nie podlega zwrotowi. 

 8. Jeżeli wycieczka nie odbędzie się z winy organizatora – Centrum Edukacji Medialnej PR S.A zobowiązuje  się w terminie 21 dni 

zwrócić pełną kwotę wpłaconą przez zgłaszającego się na konto, z którego wpłynęły 

9. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu wycieczki. 

 

 

          

   Podpis i pieczęć           Pieczęć i podpis prezesa/dyrektora 

      gł. księgowego 

 

UWAGA!  Należy załączyć do umowy zgłoszenia następujące informacje: imienną listę uczestników i dane opiekuna zawierające: 

                                    imię i nazwisko, adres miejsca pracy 

 

 

        Wyrażam zgodę           Nie wyrażam zgody na przetwarzanie przez Polskie Radio – S.A., 00 – 977 Warszawa,  ul. al. Niepodległości 77/85 

moich danych (w tym adresu poczty elektronicznej), pod warunkiem przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926), w zakresie prowadzonej przez Polskie Radio – S.A. działalności  ospodarczej (w 

szczególności działalności marketingowej). Mam świadomość prawa do wglądu, poprawiania lub usunięcia swoich danych w bazie danych 

osobowych Polskiego Radia – S.A., oraz dobrowolności ich podania. W związku  z obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. 

(Dz. U. nr 144, poz.1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej, w szczególności  

zaproszeń na szkolenia/konferencje/seminaria i innych materiałów marketingowych drogą elektroniczną. 

 
 
Podpis osoby wypełniającej zgłoszenie 

 
 
 

 

 


