
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
Delegate Registration Form ROTOPOL 2021 

Nazwa firmy/Company Name: 

Adres firmy i numer VAT do faktury  
Company invoice address including VAT number: 

Informacja dot. firmy:  Rotomolder/Dostawca/Firma konsultingowa/Student/Inne 
Company information: Rotomoulder/Supplier/Consulting company/Student/Other 

Czy Twoja firma należy do ROTOPOLu lub innej organizacji członkowskiej ARMO? TAK/NIE 
Does your company belong to ROTOPOL or other ARMO Affiliate?:  YES/NO 

Imię uczestnika/Name of Attendee 
 

Email Address Numer telefonu 
Telephone number 

 
1. 

  

 
2. 

  
 

 
3. 

  

 
4. 

  

 
5. 

  

UWAGA. W związku z limitami hotelowymi (wyłączenia 
zaszczepionych przeciwko Covid-19 z limitu osób na imprezach) i w 
trosce o Państwo bezpieczeństwo, prosimy o wskazanie ilości 
zaszczepionych uczestników w Państwa formularzu zgłoszeniowym. 
Państwa odpowiedź ma charakter anonimowy  i jest dobrowolna*. 
 
CAUTION: Due to the limits in hotel occupancy (excluding the 
persons vaccinated against COVID-19 from limits at the events) and 
for the sake of your safety, please indicate the number of the 
participants, who have been vaccinated in your application form. 
Your response is voluntary, the persons (not) vaccinated can remain 
anonymous*. 

 

*Przetwarzanie szczególnych kategorii danych jest dopuszczalne m.in. 
wówczas, gdy jest to niezbędne ze względów związanych z interesem 
publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona 
przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi lub 
zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki 
zdrowotnej oraz produktów leczniczych lub wyrobów medycznych, na 
podstawie prawa Unii Europejskiej lub prawa państwa 
członkowskiego, które zawierają odpowiednie, konkretne środki 
ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, w szczególności 
tajemnicę zawodową (art. 9 ust. 2 lit. i RODO). 
* Processing is necessary for reasons of public interest in the area of 
public health, such as protecting against serious cross-border threats 
to health or ensuring high standards of quality and safety of health 
care and of medicinal products or medical devices, on the basis of 
Union or Member State law which provides for suitable and specific 
measures to safeguard the rights and freedoms of the data subject, in 
particular professional secrecy (Article 9 (2) (i) of the GDPR). 

Ilość zaszczepionych 
uczestników przeciwko 
Covid-19: 
Number of participants 
vaccinated against Covid-19:   

SPONSORING: Prosimy o zaznaczenie X jeśli Twoja Firma jest zainteresowana promocją na rynku Centralno-Wschodnim poprzez wsparcie naszego 
wydarzenia. Więcej informacji na stronie http://www.rotopol.pl/  Please mark X if you are interested in promoting your company in Central & Eastern 
Europe countries via supporting our event. More details you will find on www.rotopol.pl/index.php/en/conference/sponsors 

1. Sponsor strategiczny /Strategic sponsor (1 opłatę rejestracyjną pokrywa organizator/1 conference tickets for free) 
1250 euro 

2. TABLE TOP  
500 euro 

    OPŁATA REJESTRACYJNA DO  15.09.2021** 

ROTOPOL Member Moulder 700 pln/150 euro 

ROTOPOL Member Supplier  800 pln/175 euro 

ARMO Member Moulder 900 pln/200 euro 

ARMO Member Supplier                                                            1000 pln /225 euro 

Non Members 1100 pln /250 euro 
**Uwaga, w przypadku braku możliwości zrealizowana konferencji "w trybie stacjonarnym" z przyczyn niezależnych od Organizatora związanych z sytuacją epidemiologiczną w 
kraju i na świecie, uczestnikom zwrócone zostanie 50%  dokonanych wpłat za uczestnictwo, a konferencja odbędzie się tylko w formie "on-line".   
** Should it not be possible to organize the conference in an "in-person" mode, due to reasons beyond the control of the organizer, such as the escalation of the 
epidemiological situation in the country and around the world, the participants will be reimbursed 50% of the participation  fee made, and the conference will be held on-line 
only. 

Wejściówka na konferencję online – 700 pln/firma 
Conference online ticket – 150 euro per company    
 

Możliwość wygłoszenia prezentacji technicznej online wraz z wejściówką online – 1100 pln  
Conference online presentation including conference online ticket – 250 euro 

Prosimy o wypełnienie formularza i odesłanie na email biuro@valor.net.pl Po otrzymaniu naszego potwierdzenia,  prosimy o zabukowanie 
noclegu w Hotelu Bulwar**** w Toruniu (recepcja@hotelbulwar.pl +48 56 62 39 400) Please complete and return this form by email to  

biuro@valor.net.pl After receiving our confirmation, please book your hotel room in Hotel Bulwar **** in Toruń at recepcja@hotelbulwar.pl, 
tel. +48 56 62 39 400  (1 night in a single room – 335 pln /person, 1 night in a double room – 183,5 pln/person)    Hasło/Password: Rotopol.   

 
Do zobaczenia na Spotkaniu Wiosennym ROTOPOL w Toruniu. 

We look forward to meeting you at ROTOPOL Spring Meeting in Toruń. 
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