VI EUROPEJSKA KONFERENCJA
DYREKTORÓW PRZEDSZKOLI
Cena
Imię i nazwisko
uczestnika

Stanowisko

Dla prenumeratorów
„Dyrektora Szkoły”
i/lub „Prawa Oświatowego”

Dla osób, które
nie są prenumeratorami

252 zł
cena netto + 23% VAT

336 zł
cena netto + 23% VAT

252 zł
cena netto + 23% VAT

336 zł
cena netto + 23% VAT

252 zł
cena netto + 23% VAT

336 zł
cena netto + 23% VAT

252 zł
cena netto + 23% VAT

336 zł
cena netto + 23% VAT

Cena łącznie:
EDU0112004_RFM003
Data i miejsce zjazdu: 26 kwietnia 2012 r., Warszawa
Cena zjazdu obejmuje: udział w VI EKDP; materiały szkoleniowe;
zaświadczenie ukończenia szkolenia; serwis kawowy i lunch.

Tryb przyjmowania zgłoszeń:
•
faksem na numer: 22 / 535 83 22
•
przez Intrernet: www.DyrektorSzkoly.pl

W przypadku pytań prosimy o kontakt: 22 / 535 83 18
Dane do faktury:
Nazwa zakładu pracy .......................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
NIP ....................................................................................................................................................................................................................................
Adres (z kodem pocztowym) ...........................................................................................................................................................................................
Tel. kontaktowy ................................................................................................................................................................................................................
faks ..........................................................................

e-mail ..............................................................................................................................

Informujemy, że dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenia/konferencje zwolnione są z podatku VAT.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o dołączenie do zgłoszenia na szkolenie/konferencje oświadczenia o finansowaniu szkolenia ze
środków publicznych podpisanego przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań na rzecz danej instytucji.
Oświadczenie VAT – o finansowanie ze środków publicznych prosimy przesyłać na numer faksu 22 535 83 22.

Potwierdzam, że mój zakład pracy/-ja osobiście jest/-jestem prenumeratorem:
„Dyrektora Szkoły” na 2012 rok lub abonentem „Prawa Oświatowego” na 2012 rok, nr klienta: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wyrażam zgodę (prosimy podpisać formuły):



na przetwarzanie moich danych osobowych wyłącznie przez Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Płockiej 5a, dla celów marketingowych w zbiorach
danych Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, póz. 926)
mam prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania i żądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych.
data i czytelny podpis dyrektora .........................................................................



na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych przez Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. na wyżej podany adres
elektroniczny (e-mailowy) zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, póz. 1204).
data i czytelny podpis dyrektora .........................................................................

Warunki uczestnictwa:
1. Warunkiem udziału w VI EKDP jest przesłanie karty zgłoszenia pocztą, faksem bądź za pośrednictwem internetu.
2. Na kilka dni przed terminem VI EKDP redakcja miesięcznika „Dyrektor Szkoły” prześle uczestnikom potwierdzenie udziału wraz z podaniem szczegółów
organizacyjnych.
3. Płatność następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. w dniu szkolenia.
4. Płatność na konto Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. powinna nastąpić w terminie do 7 dni od daty wystawienia faktury VAT.
5. Rezygnacje z udziału w VI EKDP przyjmujemy wyłącznie w formie pisemnej.
6. Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału w VI EKDP najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem spotkania, zostaną obciążone pełnymi
kosztami uczestnictwa.
7. W razie wyczerpania limitu miejsc, informacja taka ukaże się na stronie internetowej www.DyrektorSzkoly.pl/EKDP
Akceptuję „Warunki uczestnictwa" i zobowiązuję się do opłaty kosztów uczestnictwa w wysokości ................................................................................................zł.

czytelny podpis dyrektora .....................................................................................................

