ZGŁOSZENIE
Cena za szkolenie: 319 zł netto za osobę przy zgłoszeniu do 12 marca. Cena po 12 marca to 339 zł.
Członkowie Forum Oświaty Samorządowej uczestniczą w ramach kwartalnej składki.
Wszystkich z Państwa, którzy jeszcze nie złożyli deklaracji członkostwa zachęcam do włączenia się do Lubelskiego
Forum Oświaty Samorządowej, które daje wiele korzyści merytorycznych i finansowych.
Dokumenty dostępne są w wersji elektronicznej na stronie http://www.frdl.lublin.pl/fora/forum-oswiatysamorzadowej
* Cena netto = cena brutto jeżeli koszt szkolenia jest w 70% finansowany ze środków publicznych.
Jeżeli nie jest, do ceny netto należy doliczyć 23% podatku VAT.
W ramach ceny za szkolenie zapewniamy: Przeprowadzenie szkolenia, Materiały szkoleniowe, Zaświadczenie,
Obiad, Serwis kawowy. Zajęcia odbywać się będą w godzinach: od 10:00 do 15:00.
Zgłoszenia należy przesyłać mailem szkolenia@frdl.lublin.pl lub faxem 81 532 84 65 do dnia: 19 marca 2018 roku
O stanie realizacji szkolenia (potwierdzenia lub odwołania) informujemy drogą mailową lub telefoniczną do 2-3 dni
przed planowanym terminem
Karta zgłoszenia na szkolenie:

PODRĘCZNIKI SZKOLNE W NOWEJ FORMULE – PROCEDURA, FINANSOWANIE, ROZLICZANIE
– ZMIANY NA ROK SZKOLNY 2018/2019 (USTAWA O FINANSOWANIU ZADAŃ OŚWIATOWYCH)
Lublin, 26 marca 2018
Imię i nazwisko
pracownika

Osoba do kontaktu :

Stanowisko

Adres e-mail

tel/fax:

Oświadczam, że uczestnictwo w szkoleniu opłacone jest/nie jest co najmniej w 70% lub w całości ze środków publicznych
Zgodnie z Art. 23, ust. 1, pkt 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w tym formularzu dla potrzeb sprawozdawczych Fundacji Rozwoju
Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie oraz wyrażam zgodę, aby Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
wprowadziła dane na temat mojej instytucji do swojej bazy danych celem poszukiwania partnerów oraz informowania mnie o
realizowanych działaniach.

Dane do Faktury

Pieczątka zakładu pracy:

Nazwa instytucji:
Adres:
NIP:
U W A G A !!! W przypadku zgłoszenia i nie przybycia uczestnika na szkolenie bez wcześniejszej pisemnej rezygnacji (najpóźniej na 3 dni robocze przed szkoleniem) obciążymy zgłaszającą instytucję 100 % kwoty odpłatności za szkolenie.
Regionalny Ośrodek Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Lublinie zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w
przypadku nie zebrania odpowiedniej liczby uczestników.

mail

Pieczątka i podpis osoby upoważnionej
……………………………………………………………………………

Szczegółową informację o szkoleniu można uzyskać pod numerem telefonu: 81 532 64 40.

