KARTA ZGŁOSZENI A UCZESTNICTWA

………………………………………..

……………….………….…………….

(pieczęć instytucji delegującej)

(miejscowość, data)

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO
W BRWINOWIE Oddział w POZNANIU
Zgłaszam uczestnictwo w formie edukacyjnej: (proszę wypełnić wyraźnie i drukowanymi literami)
Nazwa /tytuł, temat/: „Wykorzystanie programów PHOTOSHOP i CORELDRAW w pracach
wydawniczych i pokazach medialnych”
Rodzaj: SZKOLENIE STACJONARNE
Termin i miejsce realizacji: 20-22. 10. 2021 r. CDR /O Poznań, ul. Winogrady 63

1.

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………..……..

2.

Data urodzenia:………………………….…… Miejsce urodzenia:…………………………………..….

3.

Nazwa i adres instytucji delegującej: ……………………………………………………………………..
kod pocztowy: ………………… miejscowość: ..................................... ulica: ................................ nr ........
tel.: …………………..., e-mail: ………………………..…………. NIP: ………………….…………

4.

Osoba/instytucja pokrywająca koszty uczestnictwa …….………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..

5. Rezerwacja noclegów i wyżywienia (proszę zaznaczyć X)

Wyżywienie
śniadanie
obiad

Nocleg
20/21.10.2021 r.

21/22.10.2021 r.

NIE DOTYCZY

data
20.10.2021 r.

kolacja

X

21.10.2021 r
22.10.2021 r

X

6. Koszt uczestnictwa 1 osoby w szkoleniu wynosi: ………. zł
Płatność na konto nr: BGK Oddział Poznań
90 1130 1088 0001 3116 2820 0002
Tytułem: nazwisko i imię uczestnika/ SZKOLENIE DTP na 2 dni przed terminem szkolenia
7. Kartę zgłoszenia /skan/ wysłać najpóźniej do 18.10. 2021 r. na adres: szkolenia.poznan@cdr.gov.pl

□

Oświadczam, że powyższe szkolenie ma dla uczestnika charakter usługi kształcenia zawodowego
i jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych * (proszę zaznaczyć X)

Realizując przepisy 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, na stronie
https://bip.cdr.gov.pl/ w zakładce ochrona danych osobowych zamieszczono informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Centrum Doradztwa
Rolniczego w Brwinowie, w tym informacje o przysługującym Pani/Panu prawie dostępu do treści danych, ich poprawiania oraz wycofania zgody na ich
przetwarzanie.

………………………………………….………….
(data i podpis uczestnika)

…..……….......................................................................
(podpis i pieczęć dyrektora instytucji delegującej)

*Usługi w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem,
jak również nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu nie ma w tym przypadku znaczenia.
Art. 44 Rozporządzenia Rady (WE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. (Dz. U. UE L Nr 77, s.1) Dotyczy zwolnienia z podatku VAT na podstawie
art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy z dnia 1 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.)

