KARTA ZGŁOSZENIOWA NAILPRO POLAND 2019
( prosimy o czytelne wypełnienie wszystkich pół DRUKOWANYMI LITERAMI )

Opłata za uczestnictwo
1. Weterani / Veteran
2. Mistrzowie / Master
3. Początkujący / Novice
4. Bez podziału / Non-Divisional

Imię i Nazwisko
Jeśli chcesz otrzymać fakturę VAT
podaj nazwę i adres działalności
oraz nr NIP

do 31 lipca 2019
40 euro
30 euro
20 euro
30 euro

po 31 lipca 2019
50 euro
35 euro
25 euro
35 euro

WAŻNE!!! Organizator nie ponosi kosztów opłat bankowych z tytułu wpłat walutowych.
W tytule przelewu prosimy podać „NP 2019 + imię i nazwisko + telefon + konkurencja + V (weteran) /
M (mistrz) / N (początkujący)

e – mail
telefon kontaktowy

NAZWA KONKURENCJI

Acrylic Paint Hand Painted
Nail Art

temat „Wielkość
Starożytnych”

Gel Paint Hand Painted Nail
Art

temat „Gotyk”

Mixed Media

temat „Uciekająca
Panna Młoda”

Soak – Off Gel Nail Art

temat „Wedding”

Extreme Stiletto Design

temat: „Wedding by
Living Coral”
żel / akryl

Soak–Off Gel Application
French Twist

Opłata rejestracyjna w wysokości 10 euro zostanie automatycznie doliczona przy zgłoszeniu i nie
podlega zwrotowi. Opłata za uczestnictwo w konkursach nie podlega zwrotowi.

żel / akryl

It's All About the Bling!
Sculptured Nail

akryl

Sculptured Nail

żel

Salon Success

żel / akryl

On My Own

żel / akryl

NOVICE

MASTER

VETERAN

Wypełnione i podpisane zgłoszenie prosimy przesłać listem na adres Nailpro Poland ul. Mysłowicka
4/4, 40 – 486 Katowice
lub e-mail: rejestracja@nailpropoland.com
lub FB https://www.facebook.com/nailpropoland
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA
1.Oświadczam, że zapoznałem się z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa dostępnymi na stronie
www.nailpropoland.com stanowiącymi integralną cześć zgłoszenia udziału w Nailpro Poland 2019. Akceptuję
zapisy zawarte w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa oraz w Polityce Prywatności Vellp zgodnej z RODO .
2.Wyrażam zgodę na następujące warunki płatności: 100% wartości zgłoszenia płatne do 7 dni od daty wysłania
niniejszej karty zgłoszeniowej. Warunkiem otrzymania stanowiska konkursowego przez Uczestnika jest dokonanie
wpłaty pełnej kwoty należności wynikającej ze złożonej karty zgłoszeniowej najpóźniej do 31.08.2019.
Ceny zawierają podatek VAT 23%.
Nr konta dla wpłat w złotówkach
Nr konta dla wpłat w euro

Millenium o/Katowice 25 1160 2202 0000 0003 5071 7822
Millenium o/Katowice 21 1160 2202 0000 0003 5196 7739

3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych RODO Uczestnikowi przysługuje prawo do: - żądania od
Organizatora dostępu do danych osobowych, - żądania od Organizatora sprostowania danych osobowych, - żądania
od Organizatora usunięcia danych osobowych, - żądania od Organizatora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, - przenoszenia danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego. Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod
adresem: biuro@nailpropoland.com lub kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Mysłowicka
4/4, 40 - 486 Katowice
Pieczęć Firmowa

Data i czytelny podpis uczestnika Nailpro Poland 2019
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