STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE CENTRUM EDUKACJI ODDZIAŁU OKRĘGOWEGO W BYDGOSZCZY

KARTA ZGŁOSZENIA „BILANS 2017”
Imię i nazwisko uczestnika…………………………………………………………………………….............................................
Data urodzenia……………………..........................Miejsce urodzenia………................................................................................
PESEL ............................................................

Adres do korespondencji...............................................................................
( ulica, nr domu, nr mieszkania)

Kod pocztowy……………..…………………………...

Miejscowość.....................................................................

Tel. służbowy……………………………………………… Tel. kom.....................................................…..................…...............
Fax:........................................................................e-mail..............................………………………………………………….........
DANE DO WYSTAWIENIA FAKTURY VAT:
NAZWA PŁATNIKA ………………………………...…………………………………………………………………..…..........
ADRES PŁATNIKA……………………………..…………………………………………………………………………............
(ulica i nr domu, kod pocztowy i miejscowość)
NIP.......……………………………............................
OŚWIADCZENIE:
Proszę o wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy

........………………………….
(podpis osoby zgłaszającej)
Pieczątka firm
Zgłaszam udział w konferencji w następujących modułach (w odpowiedniej kratce zaznaczyć X):
MODUŁ I

Bydgoszcz

Grudziądz

MODUŁ II

Bydgoszcz

Grudziądz

MODUŁ III

Bydgoszcz

Grudziądz

MODUŁ IV

Bydgoszcz

Grudziądz

Za jeden moduł dla członków wspierających i osób z BKR 3+
Za dwa moduły dla członków wspierających i osób z BKR 3+
Za trzy moduły dla członków wspierających i osób z BKR 3+
Za cztery moduły dla członków wspierających i osób z BKR 3+

250,00 zł,
480,00 zł,
690,00 zł,
840,00 zł,

dla pozostałych osób
dla pozostałych osób
dla pozostałych osób
dla pozostałych osób

270,00zł
520,00zł
750,00zł
920,00 zł

KOSZT SZKOLENIA WYNOSI: …………………………..…
Zamawiam materiały szkoleniowe:
1. „Zamknięcie roku 2017” – wydawnictwo „Rachunkowość”
(18% rabatu) cena 155,00 zł, il. egz. ..………........
2. „Podział, łączenie i przekształcenie jednostek w świetle ustawy o rachunkowości i MSSF w aspekcie bilansowym i
podatkowym” wydanie II
Piotr Luty, Zbigniew Luty, Monika Markisz, SKwP W-wa 2017
cena 65,00 zł
il. egz. ..………........
3. „Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny produktów
Gertruda Krystyna Świderska, SKwP W-wa 2017
cena 77,00 zł
il. egz. ..………........
4. „Inwestycje niefinansowe – aspekty bilansowe i podatkowe”, wydanie II
Monika Iwaniec, SKwPW-wa 2017
cena 58,00 zł
il. egz. ......................
5. Inwestycje finansowe – aspekty bilansowe i podatkowe”, wydanie II
Dorota Sowińska-Kobelak, SKwP W-wa 2017,
cena 58,00 zł
il. egz. ......................
ŁĄCZNIE KOSZT SZKOLENIA I MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH WYNOSI:

...………...................

Kolejność zgłoszeń decyduje o przydziale do grup szkoleniowych.
Zgłoszenia proszę przysyłać do dnia 07.11.2017 r. pocztą, faxem na numer (0-52) 348-43-88 lub e’mailem na adres:
szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl Opłatę prosimy wnieść na konto nr 40 1050 1139 1000 0023 0192 5976 lub w kasie Biura
przy ul. Toruńskiej 24 w Bydgoszczy. Niezgłoszona wcześniej nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania
opłaty.
Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a Zgłaszającym.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie prowadzonej przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
działalności edukacyjnej dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 20.08.1997 r. o ochronie danych osobowych i
zachowuję prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych.

..............................................................

data

…………………………………………………………

podpis uczestnika

