Pieczęć urzędu

KARTA ZGŁOSZENIA
Zgłaszam udział w Szkoleniu „ Narzędzia informatyczne wspierające pracę USC i BEL” dla kierowników oraz pracowników urzędów stanu
cywilnego, wydziałów spraw obywatelskich oraz wydziałów informatyki urzędów miast i gmin w Zakopanem (Ośrodek KonferencyjnoWczasowym Bel-Ami, ul. Goszczyńskiego 24) w dniach 19-20 kwietnia br.
Lp.

Nazwisko i imię

Stanowisko

1
2
3
Cena 540,00 zł netto
Zgłaszam …………… osoby

Rozpoczęcie zajęć w czwartek, 19 kwiecień br., godz. 13.00
Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze
środków publicznych. W przeciwnym razie do powyższych cen zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki:

□

Zgłaszam uczestnictwo w szkoleniu i oświadczam, iż środki wydatkowane na ww. szkolenie pochodzą w co najmniej 70% ze środków

publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych a usługa szkoleniowa ma charakter kształcenia zawodowego lub
przekwalifikowania zawodowego dla zgłoszonych osób. Niniejsze oświadczenie ma na celu możliwość zastosowania stawki zwolnionej
VAT zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 29c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. z późn. zmianami.

□
□

zgłaszam uczestnictwo w szkoleniu do ceny szkolenia należy doliczyć 23% VAT (szkolenie nie finansowane ze środków publicznych).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez TECHNIKA IT. zgodnie z ustawą o

ochronie danych osobowych (tekst jedn. DzU z 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.), a w szczególności zgadzam się na otrzymywanie
informacji handlowej TECHNIKA IT S.A.. w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na podany
niżej adres e-mail.
Należność w wysokości ................ zł przekażemy w dniu ................................ na konto:
TECHNIKA IT SA Gliwice
BANK PEKAO SA o/GLIWICE
361240 1343 1111 0010 2529 5798
Prosimy o wystawienie faktury VAT tytułem uczestnictwa w szkoleniu dla: .....................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
NIP: .........................................................................................................................................................................................................................
Kontaktowy adres e-mail osoby delegującej: ......................................................................................................................................................

Pieczątka i podpis osoby delegującej:

