KARTA ZGŁOSZENIA– rejestracja do 14.04.2017 r.

II KRAJOWY KONGRES SEKRETARZY
Kraków, 29-30 maja 2017 r. – Hotel Park Inn by Radisson
Nabywca: ………………...........................................................................................................................................................
Adres……………………………………………..…..…………Miejscowość ……………………………………………..……Kod …………………………..…
NIP………………………………………………………………………..Województwo……………………………………………………………………………….
Odbiorca:………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………..…
Adres (ulica, miejscowość, kod) .........................................................................................................................................
Oświadczam, iż środki wydatkowane na ww. szkolenie pochodzą w co najmniej 70% ze środków z publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.
Niniejsze oświadczenie ma na celu możliwość zastosowania zwolnienia VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29c ustawy o podatku o towarów i usług z dn.
11.03.2004r. z późn. zmianami. *
□ *zaznacz x

Imię i nazwisko

Cena netto udziału jednej
osoby w Kongresie

Stanowisko

Telefon kontaktowy

Zakres uczestnictwa w Kongresie

E-mail

Cena netto udziału kolejnej
osoby z tej samej instytucji -

□

690 zł

cena uczestnictwa jednej osoby z noclegiem w pokoju
dwuosobowym*

□

820 zł

cena uczestnictwa z noclegiem w pokoju jednoosobowym
– ilość ograniczona*(decyduje kolejność zgłoszeń)

□

780 zł

□

860 zł

cena uczestnictwa jednej osoby z 2-ma noclegami w
pokoju dwuosobowym (z 28-29 i 29-30 maja br.)*

□

820 zł

□

470 zł

cena uczestnictwa jednej osoby bez noclegu

□

430 zł.

□

650 zł

* Cena pobytu wraz z noclegiem zawiera: śniadanie, wyżywienie: lunche i przerwy kawowe, kolację i atrakcję wieczoru, przerwy kawowe,
materiały. Cena nie zawiera kosztów parkingu .

PANELE TEMATYCZNE – II Dzień Kongresu

□
□

I i II sesja panelowa - godz. 11.00 – 12.30
Sesja I – Wartościowanie stanowisk pracy
Sesja II – Dialog społeczny i znaczenie
partycypacji w samorządzie

III i IV sesja panelowa – godz. 13.00 – 14.30
□ Sesja III – Etykieta i Protokół dyplomatyczny w
administracji publicznej.
□ Sesja IV – Model kompetencyjny w Zarządzaniu
Zasobami Ludzkim

*wybrane panele zaznacz: X
………………………………………………..…………
Data i podpis
Wypełnioną kartę zgłoszenia proszę przesłać do 14.04.br. faksem 22 351 93 10, mail:biuro@kongressekretarzy.pl
Warunki uczestnictwa:
•
•
•
•
•

przesłanie faksem lub e-mailem wypełnionej karty zgłoszenia. Uczestnik ma prawo zrezygnować z udziału w Kongresie bez ponoszenia konsekwencji
finansowych, jeśli zgłosi pisemnie organizatorowi swoją rezygnację na min. 10 dni przed rozpoczęciem Kongresu. Bez wcześniejszego powiadomienia
uczestnicy zostaną obciążeni pełnymi kosztami.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żurawiej 43, dla celów organizacji II Krajowego
Kongresu Sekretarzy zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (t. j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.).
dopuszcza się zmianę osoby zgłoszonej po uprzednim poinformowaniu organizatora
organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Programu Kongresu
na potrzeby tworzenia przez organizatora dokumentacji z Kongresu Uczestnicy zgadzają się na wykorzystanie swojego wizerunku na zdjęciach i w filmach
nagrywanych podczas trwania wydarzenia. Materiały te będą wykorzystywane wyłącznie w celu promocji wydarzenia.

www.kongressekretarzy.pl

