
 
 

V SYMPOZJUM 
MIKROPIGMENTACJI MEDYCZNEJ I ESTETYCZNEJ 

 10-13.10.2015, HOTEL BULWAR ,TORUŃ 
 

Nie strać tej wyjątkowej okazji 
Zapisz się już dziś (ilość miejsc ograniczona) 

 
Uczestnictwo w V Sympozjum i Workshopach zapewnia  kolejność zgłoszeń w połączeniu z potwierdzeniem wpłaty: 

1. Wypełnij kartę zgłoszeniową 
2. Dokonaj opłaty za pomocą Pay Pal (artispa8@gmail.com) lub na Konto Bankowe podane w Karcie Zgłoszeniowej   

3. Prześlij kartę zgłoszeniową oraz potwierdzenie opłaty na adres mailowy: info@artispa.pl   
KARTA ZGŁOSZENIOWA: 
Firma: NIP 

Imię i nazwisko: Telefon kontaktowy: 

Miejscowość: Fax: 

Kod Pocztowy: E-mail: 

Obywatelstwo: WWW: 

 
V SYMPOZJUM 10-12.X – 3 dni pokazów, wykładów i praktyki  (zaznaczyć X wybraną opcje) 

□ przy wpłacie po 25 sierpnia 2015 - 2850zł netto - 3500zł brutto                                                                                                   (800€ netto) 

□ 30% rabatu przy wpłacie do 25 sierpnia 2015 -  1950zł netto - 2400 zł brutto                                               (550€ netto) 
 

WORKSHOPY NA MODELKACH w elitarnych grupach (zaznaczyć X wybraną opcje) 
□ 13.10.2015 - TATIANA PETRAITIS - II’ MASTER CLASS Butterfly&Eyeshadows, trening na modelkach                       (500€ netto)                                                 

(po ukończeniu I’ 12.10.2015)  

□ 13.10.2015 – LESLEY  DE DECKER – Mikropigmentacja medyczna piersi, pokaz, trening na skórkach i modelkach      (400€ netto)   

□ 13.10.2015 – VALERIA BARCHENKO- Mikropigmentacja ust i różu na policzkach, pokaz, trening na modelkach          (500€ netto) 

□ 14-15.10 2015 ( 2 dni) – TATIANA PETRAITIS – MASTER CLASS dla TRENERÓW Eyebrow, Butterfly Eyeshadows (1000€ netto) 
 

Wyrażam zgodę na przysyłanie mi przez ARTiSPA® z siedzibą w Toruniu na mój adres elektroniczny(podany wyżej) informacji handlowej. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ARTiSPA® z siedzibą w Toruniu moich danych osobowych w celach handlowych i marketingowych zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.). 
Mam świadomość dobrowolności podania danych osobowych oraz o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania. Administratorem 
pobranych ode mnie danych osobowych jest ARTiSPA® Iwona Marciniak 
 

Dane do przelewu: 
ARTISPA Iwona Marciniak,  Szosa Chełmińska 217, 87-100 Toruń 

PKOBP 8 O. w Toruniu   28 1020 5011 0000 9202 0213 6315 
 
 

….......................................................                                            …………….…........................................................ 
       Data, miejscowość                                                                                                     Czytelny podpis, pieczątka. 
 

 
ARTiSPA® Iwona Marciniak, ul.Szosa Chełmińska 217, 87-100 Toruń, 

tel. +48 790 660 000, +48 796 605 515, e-mail: info@artispa.pl,  www.ARTISPA.org 
 


