KARTA ZGŁOSZENIA
Kongres Innowacyjnego Marketingu w Samorządach
Rzeszów, 30 listopada - 01 grudnia 2017 roku
Proszę uzupełnić kartę DRUKOWANYMI LITERAMI
Dane
Uczestnika

Imię:

Nazwisko:

Stanowisko:
Nr telefonu:

Dane do
wystawienia
Faktury VAT

Adres e-mail:

Pełna nazwa firmy wymagana na fakturze:
Ulica:

Nr lokalu:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Województwo:

NIP: (proszę podać NIP z kreskami)

Zwolnienie z VAT

Udział w Kongresie Innowacyjnego Marketingu w Samorządach 2016 traktowane jest przez naszą Instytucję/Firmę jako szkolenie i
opłacone jest w co najmniej 70% ze środków publicznych. Prosimy o zastosowanie stawki VAT „zw.”.  TAK /  NIE
UWAGA! Warunkiem zwolnienia z podatku VAT jest przesłanie oryginału uzupełnionego oświadczenia w wersji papierowej na adres
Organizatora.

Statut:

 PRZEDSTAWICIEL SAMORZĄDÓW
 ZAPROSZENIE UMWP

 OSOBA SPOZA SAMORZĄDÓW
 ZAPROSZENIE UMR

1.

UCZESTNICY. Warunkiem udziału w Kongresie jest przesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej wraz z POTWIERDZENIEM ZAPŁATY skanem na emaila, faxem bądź pocztą tradycyjną - polecony, kurier) najpóźniej do dnia 23 listopada 2017 r. (czwartek). W przypadku wyczerpania limitu
miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

2.

REZYGNACJĘ z udziału w Kongresie należy zgłaszać pisemnie (wysyłając informację faksem lub listem poleconym) i potwierdzić telefonicznie. W
przypadku uiszczenia opłaty i złożenia rezygnacji z udziału po 16 listopada 2017 r. opłata nie będzie zwracana. W przypadku uiszczenia opłaty i złożenia
rezygnacji z udziału w terminie do 16 listopada 2017 r. będzie potrącana opłata manipulacyjna w wysokości 30% od wpłaconej kwoty.

3.

OPŁATY. Opłata za udział w Kongresie Innowacyjnego Marketingu w Samorządach wynosi:

dla przedstawicieli Samorządów 280 zł netto + 23% VAT* / osobę

dla firm, osób prywatnych 480 zł netto + 23% VAT* / osobę
Opłatę kongresową, która obejmuje udział w Kongresie (2 dni) oraz materiały kongresowe należy przelać na konto Organizatora wraz z podaniem w tytule
przelewu: Kongres IM_ imię i nazwisko osoby, której opłata dotyczy.
NUMER RACHUNKU BANKOWEGO
BOS O. w Rzeszowie, nr rachunku bankowego: 30 1540 1131 2113 6200 0860 0001
Exacto Sp. z o.o., ul. Siemieńskiego 20/38, 35-234 Rzeszów

4.

DANE KONTAKTOWE:

Dokumenty zgłoszeniowe należy kierować na adres do korespondencji: Exacto Sp. z o.o., ul. Siemieńskiego 20/ 38, 35-234 Rzeszów, 22 244 22 46,

Przyjmowanie zgłoszeń, sprawy organizacyjne: Natalia Sieradzka, e-mail: nsieradzka@exacto.pl, tel. 605 894 826

Sprawy finansowe: Małgorzata Wydrzyńska, e-mail: mw@exacto.pl, tel. 692 079 870

Sprawy programowe oraz innych dodatkowych informacji udziela: dr hab. Dariusz Tworzydło,
e-mail: dariusz@tworzydlo.pl, tel. 602 445 596

Upoważniam Exacto Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT za udział w Kongresie bez podpisu odbiorcy. Nasza firma jest płatnikiem podatku od towaru i usług VAT.
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Exacto Sp. z o.o. [zgodnie z ustawą o ochronie danych osob. z dnia 29.08.1997
(Dz.U. nr 133 poz. 833)]. Zgłoszenie pisemne jest prawnie wiążącą umową pomiędzy Exacto Sp. z o.o., a zgłaszającym. Biorąc udział w Kongresie Innowacyjnego
Marketingu w Samorządach 2017 wyrażam zgodę na publikacji zdjęć z moim wizerunkiem wykonywanych w ramach promocji wydarzenia, a także wykorzystywanych
do celów sprawozdawczych (publikowanych na stronie www wydarzenia).

_______________________, dn. ______________

__________________________
(podpis i pieczęć zgłaszającego)

