
Karta zgłoszenia 
na seminarium: „Elektroniczna rejestracja urodzeń i zgonów” 

 
Zgłaszam udział: 
 

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko Adres e-mail / telefon 
 
 

   

 
 

   

  
 

w ogólnopolskim seminarium dla urzędników stanu cywilnego organizowanym przez Stowarzyszenie Urzędników    

Stanu Cywilnego RP w Poznaniu w dniach 27-28 kwietnia 2022 r. Należność  w  kwocie*  ................................  zł  

zapłacimy w terminie do 20 marca 2022 r. (możliwe wystawienie faktury pro forma) na rachunek: 

Stowarzyszenie Urzędników Stanu Cywilnego RP – Oddział Nadmorski 
ul. Gajowa 14, 75-430 Koszalin 
Nr rachunek bankowego - Mbank: 43 1140 2004 0000 3102 7839 4293 
 

*  Wpisanie  odpowiedniej kwoty będzie jednoznaczne z zakwaterowania pokoju 1. lub 2-osobowym, udziału  
    w szkoleniu bez noclegu, wyboru uczestnictwa w jednym wybranym dniu  oraz ewentualnego przyjazdu  
    w przeddzień rozpoczęcia seminarium. 
 

       *     620 zł   -   zakwaterowanie w pok. 2-osobowym lub  740 zł  z dodatkowym noclegiem                    
       *     710 zł   -   zakwaterowanie w pok. 1-osobowym lub  930 zł  z dodatkowym noclegiem 
       *     490 zł    -  udział bez noclegów w dwóch dniach szkolenia 
       *     335 zł    -  udział w jednym wybranym dniu szkolenia 
 
 

 wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w szkoleniu organizowanym      
    przez Oddział Nadmorski SUSC RP*  
    Udział w ww. szkoleniu oznacza równocześnie wyrażenie zgody na udostępnienie wizerunku uczestnika  
    szkolenia na stronie internetowej SUSC RP oraz na facebooku SUSC RP. 
 
   Dane kontaktowe: Karol Lipiński tel. 602 491 693           

  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Oświadczenie 
 
Oświadczam, iż środki wydatkowane na ww. szkolenie pochodzą w co najmniej 70% ze środków publicznych                       
w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, a usługa szkoleniowa ma charakter kształcenia zawodowego dla 
zgłoszonej osoby. Niniejsze oświadczenie ma na celu możliwość zastosowania stawki zwolnionej z VAT zgodnie z art. 
43 ust.1 pkt 29c ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 
 
Prosimy o wystawienie faktury VAT dla: 
 
 
……......................................................................................... 
 (nazwa płatnika, nr NIP) 
 
................................................................................................ 
 
 
…………………………………................................................... 
                  
 
                            ...................................................... 
                           (podpis zgłaszającego) 
 
 
 
 
Zgłoszenie prosimy przesłać do 25 marca 2022 r. wyłącznie drogą elektroniczną na adres  zarzad@usc.pl  


