KARTA ZGŁOSZENIA
Niniejszym potwierdzam udział w Krajowym Kongresie Forów Skarbników
w dniach 21-22 maja 2019 r.
Miejsce: NOVOTEL CENTRUM****, Warszawa
Imię i nazwisko uczestnika:
1.
2.
Nazwa reprezentowanej jednostki samorządowej:

Dla członków
Forum Skarbników

Funkcja:

Telefon kontaktowy:

Zakres uczestnictwa w Kongresie

Dla osób nie zrzeszonych
w Forum Skarbników

□

940 zł

cena uczestnictwa jednej osoby z 1 noclegiem w pokoju
dwuosobowym *

□

990 zł

□

1190 zł

cena uczestnictwa jednej osoby z 2 noclegami w pokoju
dwuosobowym

□

1240 zł

□

225 zł

dopłata do pokoju jednoosobowego *

□

250 zł

□

650 zł

□

700 zł

cena uczestnictwa jednej osoby bez noclegu

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.

□ zaznacz X

* liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń

…..………………………………..……
podpis uczestnika

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

Niniejszą kartę zgłoszenia proszę przesłać do dnia 6 maja 2019 r.
e-mailem na adres: miroslawa.karkowska@mistia.org.pl lub faxem na numer: 12/633 98 00
Informujemy, że niezgłoszenie rezygnacji z uczestnictwa w Kongresie w ciągu 10 dni przed terminem może spowodować
obciążenie Państwa 50% kosztów ogólnych.

Warunki uczestnictwa
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz.
UE L119/1);
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych przeze mnie w zgłoszeniu udziału
w Krajowym Kongresie Forów Skarbników, przez Administratora - Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą
w Warszawie, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa, w celach wynikających z mojego udziału w Kongresie w tym w zakresie
list obecności, zakwaterowania, informowania o programie Kongresu,
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie wizerunku oraz publikacji mojego wizerunku
na stronie internetowej i Facebooku Kongresu przez Administratora – Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej

……………………………………………………………….…
data i podpis uczestnika

