KARTA ZGŁOSZENIOWA
udziału w szkoleniu w ramach
Forum Sekretarzy JST Województwa Lubelskiego
Raport o stanie jednostki samorządu terytorialnego i wotum zaufania dla
organu wykonawczego – istota prawna, dokumenty i procedury.
Niniejszym potwierdzam udział w spotkaniu Forum Sekretarzy w dniu 5 marca 2019 r.
Miejsce spotkania: Lublin (miejsce spotkania podamy po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń)
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Koszt udziału w szkoleniu zostanie pokryty z Państwa składek za I kwartał 2019r.
Koszt szkolenia dla zainteresowanych osób spoza Lubelskiego Forum Sekretarzy wynosi: 359 zł,
przy zgłoszeniu do 14 lutego b.r.: 299 zł.
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.
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Niniejszą Kartę Zgłoszenia prosimy przesłać do dnia 21 lutego 2019r.
e- mailem na adres: forumsekretarzy@frdl.lublin.pl lub faxem na numer: +48 81 532 84 65
Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i obiad.
Informujemy, że nie zgłoszenie rezygnacji z uczestnictwa w sesji w ciągu 7 dni przed terminem może spowodować obciążenie Państwa 50%
kosztów ogólnych (dotyczy osób nie zrzeszonych w Forum).
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) 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.

