Ankieta zgłoszeniowa uczestnika
XIII Zjazdu – Konferencji szkoleniowej - Sekcji Archiwistów Samorządowych
Stowarzyszenia Archiwistów Polskich w Szczecinie
02-04 czerwiec 2016 r.
Miejsce obrad: Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1
1. Dane personalne:
Nazwisko
Imię
Adres domowy
Dane do faktury-nazwa:
adres:

NIP:
Dane kontaktowe
Tel. :
e-mail:
uczestnika
Jestem członkiem Stowarzyszenia Archiwistów Polskich (wymagane)

TAK

NIE

2. Opłaty:
I-szy wariant: z noclegami 02/03 i 03/04 czerwca 2016 r. oraz opłata konferencyjna, materiały
konferencyjne, 2 śniadania, 2 obiady, 2 kolacje, poczęstunki kawowe, zwiedzanie miasta
Prosimy o zaznaczenie wybranej pozycji znakiem „X”
400 zł + VAT 23 % [492 zł]
400 zł dla instytucji finansowanych w 70% lub w całości ze środków publicznych
(konieczne wypełnienie oświadczenia będącego załącznikiem do zgłoszenia)
Noclegi: Hotel Focus ul. Małopolska 23 (przy Wałach Chrobrego)
Chcę być zakwaterowany z następującym uczestnikiem zjazdu:
II-gi wariant: bez noclegów (opłata konferencyjna, materiały konferencyjne, 2 obiady, 1 kolacja,
poczęstunki kawowe, zwiedzanie miasta
Prosimy o zaznaczenie wybranej pozycji znakiem „X”
140 zł + VAT 23 % [172,20 zł]
140 zł dla instytucji finansowanych w 70% lub w całości ze środków publicznych
(konieczne wypełnienie oświadczenia będącego załącznikiem do zgłoszenia)
3. Warunki zgłoszenia uczestnictwa:
•
wypełnić ankietę zgłoszeniową osobno dla każdego zgłaszonego uczestnika i wysłać ją w
terminie do 10 maja 2016 r. na adres e-mail: zjazdsas@sap.waw.pl
z dopiskiem: „XIII Zjazd SAS”
•
dokonać wpłaty opłaty zjazdowej najpóźniej do dnia 12 maja 2016 r. na konto
Stowarzyszenia
Archiwistów
Polskich
z
dopiskiem:
„XIII
Zjazd
SAS”
BRE BANK SA nr konta: 93 11 40 10 10 0000 51 9035 00 10 01 Prosimy o podanie przy
wpłacie danych zakładu pracy niezbędnych do wystawienia faktury.

DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ (ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA DO 100)
•

Rezygnacja z udziału w konferencji jest możliwa do 9 maja 2016 r. pocztą elektroniczną na
adres e-mail: zjazdsas@sap.waw.pl Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod nr
tel. 503 987 701, (61) 8784 378 oraz na stronie www.sas-sap.com

Administratorem, ww. danych osobowych jest Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, ul. Bonifraterska 6/21, 00-213 Warszawa.
Dane wykorzystane będą do realizacji organizacji kursów, seminariów, konferencji, sympozjów oraz zjazdów. Podanie danych
jest dobrowolne, ale niezbędne do zarejestrowania i obsługi uczestnika. Udostępnianie danych innym podmiotom nie jest
przewidywane. Osobie, której dotyczą dane, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawienia.
WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
przez Stowarzyszenie Archiwistów Polskich w zakresie organizacji
kursów, seminariów, konferencji, sympozjów oraz zjazdów.

TAK

NIE

Załącznik do zgłoszenia
XIII Zjazd Sekcji Archiwów Samorządowych w dniach 2-4 czerwca 2016 r. w Szczecinie

……………………………………………………
miejscowość, data

Oświadczający (dane nabywcy usługi)

Przyjmujący oświadczenie:
Stowarzyszenie Archiwistów Polskich
Ul. Bonifraterska 6/21
00-213 Warszawa

Oświadczenie dla celów ustalenia prawidłowej stawki podatku VAT za usługę szkoleniową
Oświadczamy, że usługa szkoleniowa, konferencja Szkoleniowa XIII Zjazd Sekcji Archiwistów
Samorządowych organizowana przez Stowarzyszenie Archiwistów Polskich w dniach 2-4 czerwca
2016 r. w Szczecinie ma charakter usługi kształcenia zawodowego pracowników naszej organizacji i
jest finansowane w 70% / w całości* ze środków publicznych.
Zwolnienie z podatku VAT na podstawie art.43 pkt 29 lit.c) ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów
i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)

Uczestnicy szkolenia:

Przez usługi kształcenia zawodowego/przekwalifikowania zawodowego pracowników – w myśl przepisu art.14
Rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 – rozumie się nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub
zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy dla celów zawodowych, a czas
trwania kursu nie ma tutaj znaczenia.
*. – niepotrzebne skreślić

………………………………………………….

podpis osoby reprezentującej nabywcę

