TARGI KIELCE S.A.
25-672 Kielce, ul. Zakładowa 1
Tel. 41 365 12 22, NIP: 657 030 98 03
biuro@targikielce.pl

XX Ogólnopolski Kongres Zarządców Dróg Powiatowych
14-17 maja 2019r., Starachowice, Hotel Europa

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do dnia 31 marca 2019r.
Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Urząd, Instytucja, Firma ……………………………………………………………………………………………………………………….
Adres …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Numer telefonu………………………………………………E-mail…………………………………………………………………………
Rodzaj pokoju ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Data zgłoszenia ……………………………………………… Podpis …………………………………………….…………………………

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONGRESIE SAMORZĄDOWCÓW, ZARZĄDCÓW DRÓG
Koszt udziału:



1300zł netto/os. (1599zł brutto) w pokoju dwuosobowym
1800zł netto/os. (2214zł brutto) w pokoju jednoosobowym (liczba ograniczona)

W przypadku sfinansowania opłaty w całości ze środków publicznych cena zwolniona z VAT,
podstawa art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług. Wraz ze zgłoszeniem
prosimy przesłać oświadczenie dołączone do zgłoszenia
Opłaty prosimy wnosić na konto:
TARGI KIELCE S.A., ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.: PL 22 1750 1110 0000 0000 0568 3537
W tytule wpłaty prosimy wpisać XX Kongres ZDP, podając imię i nazwisko
Obrady Kongresu będą odbywały się w Hotelu Europa Starachowice, ul. Radomska 76a, 27-200
Starachowice.

Termin nadsyłania zgłoszeń do 31.03.2019r. Kolejność wpłat i zgłoszeń będzie miała decydujące
znaczenie w przydziale miejsc.
Rezygnacja z udziału w Kongresie jest możliwa po przesłaniu jej na piśmie do 15 kwietnia 2019r. Po
tym terminie nie zwracamy wniesionych opłat.
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń i dokonywania wpłat.
Dane do wystawienia faktury VAT:
Nabywca ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Pełna nazwa ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

NIP

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych oraz otrzymywanie faktur drogą elektroniczną w celu
realizacji usług imprezy, której dotyczy karta zgłoszenia.
Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w Kongresie i w pełni je akceptujemy.

Wypełnione czytelnie i podpisane zgłoszenie prosimy przesłać na adres:
Barwicka Wioleta- barwicka.wioleta@targikielce.pl, tel. 41 365 14 12, kom. 797-339-452
Organizator Kongresu: TARGI KIELCE S.A. 25-672 Kielce, ul. Zakładowa 1

………………………
Podpis i pieczęć
_______________________________________________________________________________
OŚWIADCZENIE
1. Oświadczam, że opłata sfinansowana będzie w całości ze środków publicznych w związku z
czym prosimy o wystawienie faktury zwolnionej z VAT, podstawa art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. c
ustawy o podatku od towarów i usług. Wraz ze zgłoszeniem prosimy przesłać oświadczenie
dostępne podczas rejestracji.*
2. Oświadczam, że opłata nie będzie sfinansowana w całości ze środków publicznych w
związku z czym prosimy o wystawienie faktury z podatkiem VAT.*
*Niepotrzebne skreślić
………………………
Podpis

