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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  
 

Konferencja: „Program wychowawczo - profilaktyczny szkoły i placówki - diagnoza, budo-
wa, aspekty praktyczne”. 19 czerwca 2017r.,  

Łódzki Dom Kultury, sala nr 308, ul. Traugutta 19, Łódź.  
 

Uwaga: zgłoszenie prosimy zeskanować i przesłać na adres email:  
biuro@profilaktycznie.pl 

 

Nabywca (dane do faktury)       Odbiorca (dane do faktury)  
 

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

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

….…………………………………………                                     ………………………...…………..… 
 
NIP…………………….……… OSOBA DO KONTAKTU …..………………………………….….……. 
 
TELEFON………………………. EMAIL……………………..……………………………………..……. 
 

OSOBY BIORĄCE UDZIAŁ W KONFERENCJI (IMIĘ, NAZWISKO, STANOWISKO) 
 

1…………………………………………………… 2……… …….………………………………………….. 
 

3…………………………………………………… 4.……………….……………………………………….. 
 

Koszt udziału w konferencji dla jednej osoby wynosi 269 zł lub 299 zł netto + VAT* 
 

* Koszt zależny od liczby osób. Koszt udziału w konferencji dla przedstawicieli jednostek opłacających 
konferencję w co najmniej 70% ze środków publicznych zwolniony jest z VAT.  

 

 Oświadczamy, że nabyta od Grupa Profilaktycznie usługa – szkolenie, ma charakter usługi 
kształcenia zawodowego i jest finansowana ze środków publicznych w całości, zgodnie z tre-

ścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U.z 2011 
Nr 177 poz.1054 z późn.zm.) 

Prosimy o wystawienie faktury VAT bez naliczonego podatku z terminem płatności…… dni. 

 

Opłatę przekażemy na konto Grupa Profilaktycznie.pl 
Bank PKO Inteligo 28 1020 5558 0000 8002 3099 0365 po otrzymaniu faktury VAT na konferencji. 

      

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z inf. organizacyjnymi, akceptujemy warunki uczestnictwa oraz zobowiązujemy się do zapłaty.  
Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i promocyjnych przez Grupę Profilaktycznie.pl w 
Poznaniu zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U, z 2002r., nr 101, poz.926 z późn.zm).  
Wyrażamy zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną oraz teleinformatyczną ofert oraz innych informacji handlowych od Grupy 

Profilaktycznie.pl.  
 Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta wyrażamy zgodę na przesyłanie przez firmę Grupa Profilaktycz-

nie.pl, informacji handlowych za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących. 
 
 
..........................................................................................   ................................................................... 

 Dyrektor       Pieczęć  
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