
 

 

 

UDZIAŁ W WYCIECZCE TECHNICZNEJ W DNIU 25 STYCZNIA 2022 R. 
 

Udział bezpłatny dla zarejestrowanych uczestników Kongresu POWERPOL 2022 
 
 

Wyrażam chęć uczestnictwa w wycieczce technicznej po Centrum Zarządzania Energią  BES Hubgrade, organizowanej 

w dniu 25 stycznia 2022 r. przez Europejskie Centrum Biznesu w ramach Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-

Ciepłowniczego POWERPOL 2022. Swoim podpisem przyjmuję do wiadomości, że organizator oraz partnerzy nie 

ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za straty osobowe lub szkody rzeczowe, które wystąpią przed, w 

trakcie lub po wycieczce. Uczestnicy biorą udział na własną odpowiedzialność oraz ponoszą osobistą odpowiedzialność 

za wszystkie działania lub zaniechania skutkujące naruszeniami dóbr lub praw innych osób. Przez akceptację niniejszej 

deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora, partnerów lub jego 

zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z wycieczką. Przyjmuję również do wiadomości, że Organizator 

wymaga od uczestników wycieczki aktualnego certyfikatu COVID lub wykonanego najpóźniej w dniu 23 stycznia oraz że 

Organizator będzie w/w certyfikat lub test sprawdzać przed wejściem na teren obiektu, co w pełni akceptuję. Akceptuję 

również fakt, że w przypadku braku w/w certyfikatu lub testu Organizator odmówi mi uczestnictwa w wycieczce. 

Poniższym podpisem poświadczam, iż dane podane przeze mnie w formularzu są prawdziwe, a także zapoznałem się i 

akceptuję powyższe zasady. 

 
 
 

UWAGA! 
Ze względu na wymogi bezpieczeństwa obowiązujące na terenach instalacji, które będą zwiedzane, 
warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie wszystkich poniższych pól. Nieprawdziwe, bądź 
niekompletne ich wypełnienie będzie skutkować odrzuceniem formularza. 
 

Dane zgłaszanych uczestników (prosimy o wypełnienie drukowanymi literami) 

Imię i Nazwisko Stanowisko Adres e-mail Telefon 

    

    
 

 
OŚWIADCZENIE COVID-19 – proszę o zaznaczenie jednej pozycji 
 
 Jestem w pełni zaszczepiony/a lub jestem ozdrowieńcem i posiadam aktualny certyfikat COVID 

 Jestem nie w pełni zaszczepiony/a 

 Nie jestem zaszczepiony/a, ale w dniu wycieczki będę posiadać test wykonany nie później, niż 23 stycznia i potwierdzający, 

że jestem zdrowy/a 

 

Wysyłając niniejszy formularz, zgadzam się na umieszczenie moich danych 
w bazie firmy Europejskie Centrum Biznesu Sp. J. oraz ich przetwarzania na 
potrzeby procedur bezpieczeństwa zwiedzanego obiektu, wymaganych przy 
wjeździe zorganizowanych grup i  komunikacji dotyczącej organizowanej 
wycieczki, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych 
osobowych. Podanie danych ma charakter dobrowolny, a podającemu 
przysługuje prawo wglądu do tych danych, jak i możliwości ich poprawienia. 

 
 
 
 

………………………………… 
Data, pieczęć firmowa i podpis osoby upoważnionej 

 

Formularz prosimy odesłać faksem na nr. (81) 747 65 10, lub mailowo: info@ecb.biz.pl 
Kontakt: (081) 747 65 10, 600 093 005 e-mail: info@ecb.biz.pl 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE : WWW.POWERPOL.PL 

mailto:info@ecb.biz.pl

