III Warsztaty
PR w Samorządzie i Administracji Państwowej

Organizatorzy

„PR DLA KULTURY, KULTURA DLA PR”
Wodzisław Śląski, 4 – 6 kwietnia 2018 r.
KARTA ZGŁOSZENIOWA
III Warsztaty PR w Samorządzie i Administracji Państwowej
Wodzisław Śląski, 4 – 6 kwietnia 2018 roku (środa, czwartek, piątek)

Prosimy o uzupełnienie karty drukowanymi literami
Dane
Uczestnika

Imię/ Imiona:

Nazwisko:

Nazwa Jednostki*:

Stanowisko:

Nr telefonu:

Adres e-mail:

* w Warsztatach mogą brać udział wyłącznie:
1. Pracownicy Jednostek Samorządowych wszystkich szczebli.
2. Radni Samorządów Gminnych, Powiatowych i Wojewódzkich
3. Pracownicy Samorządowych Jednostek Organizacyjnych
4. Pracownicy Zakładów Budżetowych
5. Pracownicy Spółek Samorządowych
6. Pracownicy Instytucji i Organizacji Samorządowych
7. Pracownicy Administracji Państwowej
8. Pracownicy Instytucji Kultury

Dane do
wystawienia
Faktury VAT

DODATKOWE:

Pełna nazwa firmy wymagana na fakturze:

Ulica:

Nr lokalu:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Województwo:

NIP: (proszę podać NIP z kreskami)

(np. życzenie wystawienia faktury proforma, adres na który ma zostać wysłana faktura jeśli jest inny niż
podany powyżej)
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Zwolnienie z podatku VAT (oświadczenie należy przesłać nie później niż do 23.03.2018 r.)

Informacje o Warsztatach, program oraz warunki udziału można znaleźć na stronie www.prwsamorzadzie.pl
Biuro Warsztatów: 41-250 Czeladź, ul. Szpitalna 3 • tel. 32 364 04 00 • biuro@prwsamorzadzie.pl
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ZGŁOSZENIA:
1. UCZESTNICY. Warunkiem udziału w Warsztatach jest przesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej wraz
z POTWIERDZENIEM ZAPŁATY oraz OŚWIADCZENIA O ZWOLNIENIU Z VAT (jeśli dotyczy) faxem lub pocztą (poczta polska
– polecony, kurier) najpóźniej do dnia 23.03.2018 r. W przypadku wyczerpania limitu miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń. Oba
dokumenty znajdują się na stronie www.prwsamorzadzie.pl.
2. REZYGNACJĘ z udziału w Warsztatach należy zgłaszać pisemnie (wysyłając informację faksem lub listem poleconym)
i potwierdzić telefonicznie, za pisemnym potwierdzeniem przyjęcia rezygnacji. W przypadku złożenia rezygnacji z udziału
po 23.03.2018 r. opłata nie będzie zwracana. W przypadku złożenia rezygnacji z udziału w terminie między 12.03.2018 r.
a 23.03.2018 r. będzie potrącana opłata manipulacyjna w wysokości 50% od wpłaconej kwoty.
3. OPŁATY. Wysokość opłaty jest uzależniona od daty jej dokonania (decyduje data wpływu na konto Organizatora).
Dla pracowników JST istnieje możliwość zwolnienia z podatku VAT na podstanie oświadczenia dołączonego do karty
zgłoszeniowej. Brak dostarczenia do siedziby Organizatora KOMPLETU DOKUMETNÓW do 23.03.2018 r. równoznaczny jest
z wykreśleniem listy uczestników bez możliwości zwrotu poniesionych opłat. Koszt uczestnictwa w Warsztatach przedstawia
poniższa tabela:

TERMIN ZGŁOSZENIA

WYSOKOŚĆ OPŁATY

WYBÓR
UCZESTNIKA
KONFERENCJI
(w odpowiednim
miejscu wstawić „X”)

do 02.03.2018 r.
- bez noclegu

550 zł netto

- z noclegiem

750 zł netto

do 23.03.2018 r.
- bez noclegu

650 zł netto

- z noclegiem

850 zł netto

Nocleg w pokoju 1 os.

150 zł netto

Opłatę, która obejmuje: udział w Warsztatach (3 dni), opłatę rejestracyjną, materiały konferencyjne, transport uczestników
pomiędzy miastami, w których odbywają się Warsztaty, wyżywienie (przerwy kawowe, 3 obiady oraz 2 kolacje) oraz udział
w wydarzeniach towarzyszących, należy przelać na konto Organizatora:
Grupa PRC 43 1940 1076 3113 7782 0000 0000
wraz z podaniem w tytule przelewu imienia i nazwiska osoby której opłata dotyczy. Informacje o noclegu zawarte są na stronie
www.prwsamorzadzie.pl
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DANE KONTAKTOWE
• Dokumenty zgłoszeniowe należy kierować na adres:
Biuro III Warsztatów PR w Samorządzie i Administracji Państwowej
41-250 Czeladź
Ul. Szpitalna 3
Fax. 32 267 81 52
• Dodatkowych informacji udziela: Roksana Mielczarek,
e-mail: biuro@prwsamorzadzie.pl, tel: 32 364 04 00, 530 559 608
Upoważniam GRUPĘ PRC do wystawienia faktury VAT za udział w Konferencji bez podpisu odbiorcy. Nasza firma jest płatnikiem podatku od towaru
i usług VAT.
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Grupę PRC [zgodnie z ustawą o ochronie danych osób.
z dnia 29.08.1997 (Dz.U. nr 133 poz. 833)]. Zgłoszenie pisemne jest prawnie wiążącą umową pomiędzy GRUPĄ PRC, a Zgłaszającym.
Oświadczam, że zapoznałem
www.prwsamorządzie.pl.

_______________________, dn.

się

z regulaminem

Konferencji

PR w Samorządzie i Administracji umieszczonym na stronie

___________________________
(podpis i pieczęć zgłaszającego)
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