
 

 

TANGO POLSKA  
Monika Kapler 
42-215 Częstochowa 
Traugutta 18a 
 
 
 

www.playwithfriends.pl 
m.kapler@tangopolska.pl        
  kom. 696 888 888 

NIP: 573-172-64-93 

    
Data:........................ 

 
 

Zgłoszenie do udziału w VI REGATACH 

 
Puck, 30.08 - 01.09.2013 

 
I. Dane do faktury 

 

Nazwa Firmy: ................................................................................................................ 

Adres: .......................................................................................................................... 

Oświadczamy, że na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 08.01.1993r. o podatku od towarów 

i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. nr 11 poz. 50) jesteśmy podatnikiem VAT i został 

nam nadany nr indentyfikacyjny: NIP: ........... - .............. - ................ - ................ 

 

II. Uczestnicy 

 
Liczba załóg czteroosobowych: ................  x 3700 PLN  =  ................................ PLN netto 

Liczba osób towarzyszących:  ..................  x  700  PLN =  ................................ PLN netto 

Dzieci powyżej 4 lat:   ...................  x   300 PLN =  ................................ PLN netto 

 

Cena zawiera zakwaterowanie członków załogi i osób towarzyszących, całodzienne wyżywienie, 

udział w regatach, ubezpieczenie sterników o.c. i udział w imprezach towarzyszących. 

 

III. Kontakt 

 
Osoba odpowiedzialna za kontakt z organizatorem: ............................................................ 

e-mail: ...................................... , tel.: ....................... , tel. kom. .................................. 

Sternicy: 

1) ………......................................, e-mail: .........................................tel kom .................. 

2) ………......................................, e-mail: .........................................tel kom .................. 

3) ………......................................, e-mail: .........................................tel kom .................. 

4) ………......................................, e-mail: .........................................tel kom .................. 



 

 

TANGO POLSKA  
Monika Kapler 
42-215 Częstochowa 
Traugutta 18a 
 
 
 

www.playwithfriends.pl 
m.kapler@tangopolska.pl        
  kom. 696 888 888 

NIP: 573-172-64-93 

IV. Zobowiązania finansowe 
 

Zobowiązujemy się do zapłacenia kosztów uczestnictwa w terminie 7 dni od daty otrzymania 

Faktury Pro Forma, na konto operatora - „TANGO POLSKA”. Wpłata wpisowego jest 

potwierdzeniem udziału w regatach. W przypadku rezygnacji z udziału w terminie powyżej 21 

dni przed terminem regat wpłata zostanie zwrócona. W przypadku rezygnacji z udziału w 

terminie poniżej 21 dni zostanie zwrócone 50% wpłaty, w przypadku rezygnacji w terminie 

poniżej 7 dni wpłata nie zostanie zwrócona.  

W związku z powyższym, na zobowiązania wynikające z niniejszego zgłoszenia prosimy 

wystawić fakturę VAT. Jednocześnie upoważniamy Państwa do wystawienia w/w faktury VAT 

bez naszego podpisu. 

 

 

 

 

 

..........................................          ...................................... 

        (pieczęć firmowa)       (data i czytelny podpis) 

 
 

 

Proszę wysłać skan zgłoszenia na adres e-mail: m.kapler@tangopolska.pl  do dnia 

12-07-2013. Osoba kontaktowa: Monika Kapler, tel.: 0 696-888-888 

      

Faktura Pro Forma wystawiona zostanie po otrzymaniu poprawnie wypełnionego zgłoszenia. 

Bezpośrednio po otrzymaniu przelewu bankowego przez organizatora, zostaną zarejestrowani 

uczestnicy oraz w terminie 7 dni zostanie wystawiona i wysłana faktura VAT. 

 


