KRAJOWY KONGRES FORÓW SKARBNIKÓW
KARTA ZGŁOSZENIA
Niniejszym potwierdzam udział w Krajowym Kongresie Skarbników w dniach 12 - 13 czerwca
2018r.
Miejsce: Hotel WINDSOR, Jachranka 75, 05-140 Serock
Imię i nazwisko uczestnika:
1.
2.
Nazwa reprezentowanej jednostki samorządowej:

Dla członków
Forum Skarbników

□ 760 PLN
□ 930 PLN
□ 480 PLN

Funkcja:

Telefon kontaktowy:

Dla osób nie zrzeszonych
w Forum Skarbników

Zakres uczestnictwa w Kongresie

cena uczestnictwa jednej osoby z noclegiem w
pokoju dwuosobowym
cena uczestnictwa jednej osoby z 2 noclegami w
pokoju dwuosobowym

□ 810 PLN

cena uczestnictwa jednej osoby bez noclegu

□ 550 PLN

□ 980 PLN

Oświadczam, iż środki wydatkowane na ww. szkolenie pochodzą w co najmniej 70%
ze środków z publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Niniejsze
oświadczenie ma na celu możliwość zastosowania zwolnienia VAT zgodnie z art.
43 ust. 1 pkt 29c ustawy o podatku o towarów i usług.

□
1.

2.

□ zaznacz
X

Będę korzystał(a) z dojazdu autokarem (proszę zaznaczyć x)
TAK
□ NIE

Wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy i przetwarzanie moich danych osobowych dla celów organizacji Krajowego Kongresu Sekretarzy
przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie ul. Żurawia 43, w świetle art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz.U z 2016 r. poz 922). Administratorem danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej z
siedzibą przy ul. Żurawiej 43. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania i pisemnego wycofania zgody w każdym
momencie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie można dokonać rejestracji na Kongres.
Na potrzeby tworzenia przez organizatora dokumentacji z Kongresu Uczestnicy zgadzam się na wykorzystanie mojego wizerunku na zdjęciach i
w filmach nagrywanych podczas trwania wydarzenia. Materiały te będą wykorzystywane wyłącznie w celu promocji wydarzenia.

…..………………
podpis uczestnika

…………………………….
podpis osoby upoważnionej do delegowania

Niniejszą Kartę Zgłoszenia proszę przesłać do dnia 25 maja 2018r.
e-mailem na adres: forum@bydgoszcz-frdl.pl lub faxem na numer: 52 321 59 92
Informujemy, że niezgłoszenie rezygnacji z uczestnictwa w Kongresie
spowodować obciążenie Państwa 50% kosztów ogólnych.

w ciągu 10 dni przed terminem może

