Z G Ł O S Z EN I E UC Z E S T N I CT W A W S Z K O LE N I U
„ A K A D E MI A P R ZY W ÓD Z T W A ”
Terminy i miejsce organizacji warsztatów:
Etap 1: 19-21.04.2017 – Hotel Mały Rzym****Sandomierz
Etap 2: 22-24.05.2017 – Hotel Gołębiewski****Mikołajki
Etap 3: 05-07.06.2017 – Hotel Piast ***Wrocław

Termin zgłoszenia do 3 kwietnia 2017 r.
Instytucja (dane do faktury): ................................................................................................................................................
Adres: ..................................................................................................................................................................................
NIP:......................................................................................................................................................................................
L.p.

Imię i nazwisko

Stanowisko

tel.

e-mail

1 ..........................................................................................................................................................................................

KARTA ZGŁOSZENIOWA
Proszę zaznaczyć „x” przy wybranym wariancie.
ETAP I (3 dni) 19-21.04.2017
Hotel Mały Rzym****Sandomierz
ETAP II (3 dni) 22-24.05.2017
Hotel Gołębiewski****Mikołajki
ETAP III (3 dni) 05-07.06.2017
Hotel Piast ***Wrocław

WARIANT I:
koszt udziału w szkoleniu wraz
z kosztami noclegu w pokoju
jednoosobowym (2 doby)
oraz wyżywieniem

WARIANT II:
koszt udziału w szkoleniu
bez korzystania z noclegu i
kolacji

1.615 PLN

1.135 PLN

1.950 PLN

1.155 PLN

1.550 PLN

1.130 PLN

Suma kosztów udziału w szkoleniu – 9 dni – (zgodnie z wybranymi wariantami).
Płatność przelewem na podstawie faktury.

…………………………………. zł brutto

Oświadczam, iż ww. szkolenie finansowane jest w co najmniej 70% ze środków 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 od towarów i usług.
*zaznacz X
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez FRDL z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żurawiej 43, dla celów organizacji
Akademii Przywództwa zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (t. j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)
*zaznacz X

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 3 kwietnia 2017 r. na adres e-mail: akademia@frdl.org.pl
Jeśli szkolenie nie jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych,
do podanych w Karcie Zgłoszeniowej cen należy doliczyć 23% VAT. Cena nie obejmuje kosztów dojazdu, ewentualnych opłat parkingowych
i zakupu napojów alkoholowych.
Opłatę w wysokości 40% sumy kosztów udziału w szkoleniu (9 dni) deklarowanej w Karcie Zgłoszeniowej, należy przekazać do dnia 6.04.
br. na konto FRDL na podstawie wystawionej faktury proforma. Brak uiszczenia opłaty oznacza skreślenie z listy uczestników programu.
Pozostałe 60% wartości deklarowanej w Karcie Zgłoszeniowej należy przekazać na konto FRDL na podstawie faktury wystawionej przez
FRDL po zakończeniu każdego etapu szkolenia.
Ewentualną rezygnację ze szkolenia można zgłosić e-mailem na adres: akademia@frdl.org.pl do 5 kwietnia 2017 r. włącznie.
Rezygnacja ze szkolenia po 5 kwietnia br. skutkuje obciążeniem zgłoszonego uczestnika 100% wartości kosztów zadeklarowanych w Karcie
Zgłoszeniowej.
W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa organizator nie zwraca kosztów deklarowanego uczestnictwa.
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania warsztatów, wówczas zwraca wpłaconą zaliczkę.
Niniejsze zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu stanowi deklarację odpłatnego udziału uczestnika w dziewięciu dniach szkoleniowych.

………………….........................................................
podpis i pieczątka osoby delegującej/delegata

