
ACCOMMODATION FORM/ FORMULARZ ZGŁOSZENIA NOCLEGU W TDT
Event/Konferencja: JOIN-TRANS

Date/Data: May 11th – 12th, 2022/11-12 maja 2022

Place/Miejsce noclegu: TDT Office/Transportowy Dozór Techniczny, ul. Puławska 125, 02-707 Warszawa

Please send to/ 
Zgłoszenie proszę wysłać:

email: konferencje@tdt.gov.pl or conferences@slv-halle.de 

Deadline: April 29th, 2022/ 29 kwietnia 2022 

PARTICIPANT/UCZESTNIK
*Salutation/Forma grzecznościowa Title/Tytuł

*Surname/Imię *Name/Nazwisko

*Company/Firma *Street/Ulica

*ZIP/Kod pocztowy *City/Miasto

*Country/Państwo *Phone/Telefon

*Email

*Invoice address, if different/adres na który należy wysłać fakturę, jeśli jest inny od podanego

*e-mail address for receiving an invoice, if you agree for receiving it online/
wyrażam zgodę na elektroniczne przesłanie faktury na poniższy adres e-mail

* *I need proforma invoice/proszę o wystawienie faktury proforma

*Tax ID number* or “0” if you participate as private person/NIP lub “0” jeśli płatnik jest osobą fizyczną

*REGISTRATION FEE PER PERSON/CENA BRUTTO ZA NOC OD OSOBY
The registration fee includes TAX, breakfast and WiFi/

Cena zawiera podatki, śniadanie oraz WiFi

I agree that my filled in personal data is saved and processed by the conference organizer and host in order to handle my 
registration./Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych przeze mnie w niniejszym  zgłoszeniu na 
potrzeby realizacji noclegu przez Transportowy Dozór Techniczny.

...................... ............................
Date/Data: Signature/Podpis:

250.00 PLN brutto per night/250 zł brutto za noc/ 
55.00 € brutto per night/55 euro brutto za noc

select a currency/
wybierz walutę

Amount/Łącznie wartość noclegu: 

Privacy/Zgoda:

Night/Nocleg: 10/11.05.2022
 approx. time of arriving on 10.May 2022/przybliżona godzina przyjazdu 10 maja 2022
Night/Nocleg: 11/12.05.2022
approx. time of arriving on 11.May 2022/przybliżona godzina przyjazdu 11 maja 2022

approx. time of check out on 12. May 2022/przybliżona godzina wymeldowania 12 maja 2022 
Parking space (free)/miejsce parkingowe (w cenie)
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