
     

5. edycja seminarium pt. Konserwacja obiektów metalowych oraz 
łączonych 

Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku oraz Muzeum Narodowe w Gdańsku,  
19-20 października 2022 

  
Imię i nazwisko    

Stanowisko/Organizacja  
  

  

Adres  
  

  

Email  
  

  

Telefon  
  

  

Dieta (proszę o określenie preferencji 
żywieniowych) Mięsna Wegetariańska Wegańska 

   

Dane do wystawienia faktury (jeśli 
potrzebują Państwo faktury proszę o  
wpisanie nazwy instytucji, adresu oraz 
numeru NIP)  

  

Opłata rejestracyjna (proszę 
zaznacz właściwą kategorię)  

  
Ceny obejmują VAT*1  

Uczestnik 

135 PLN2/160 PLN3 

 
1 Oświadczam, iż zapoznałem się z przepisami, które stanowią, że seminarium: „V Edycja Metal” nie 
korzysta ze zwolnienia z podatku VAT, gdyż nie spełnia definicji usług kształcenia zawodowego lub 
przekwalifikowania zawodowego, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 
roku (z późn. zm.) o podatku od towarów i usług. 

 
2 Opłata rejestracyjna „Early Bird” obowiązująca do 30 września 2022 r. Zrealizowana płatność (wraz z 
przesłanym formularzem ) powinna zostać wykonana najpóźniej do 30 września 2022 r. Liczy się data 
wpływu na konto NMM w Gdańsku. 
3 Opłata rejestracyjna „Standard” obowiązująca do 7 października 2022 r. Zrealizowana płatność (wraz 
z przesłanym formularzem ) powinna zostać wykonana najpóźniej do 7 października 2022 r. Liczy się 
data wpływu na konto NMM w Gdańsku. 
 



Spotkanie wieczorne (Koszt 
udziału: 150 PLN)4 TAK/NIE (prosimy o podkreślenie wybranej opcji) 

Opłata przelewem na konto podstawowe:  

  Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku  
  52 1130 1121 0006 5623 9920 0016 
 
W tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko uczestnika konferencji + "V Edycja Metal”.  
 

 Opłata obowiązuje uczestników spotkania.  
 Prosimy o wysłanie formularza rejestracyjnego oraz potwierdzenia przelewu pod e-mail:   
seminarium.mng@nmm.pl  Zrealizowana płatność (wraz z przesłanym formularzem ) powinna 
zostać wykonana najpóźniej do 30 września 2022 r. (w przypadku opłaty rejestracyjnej „Early 
Bird”) oraz do 7 października 2022 r. (w przypadku opłaty rejestracyjnej „Standard”). Liczy się 
data wpływu na konto Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. 
 
 
 
 
Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu potwierdzimy Twoją rejestrację. W razie jakichkolwiek 
pytań, problemów, czy sugestii prosimy o kontakt mailowy seminarium.mng@nmm.pl 

  

  

 
4 Cena obejmuje VAT 


