
 

Formularz zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu 
EDU GOV Szkolenia Hanna Wdowczyk 

ul. Jesionowa 34, Słupno, 05-250 Radzymin, NIP: 1251701746, REGON: 385223300 

fax 22 350 79 40, tel. 22 350 73 11  tel. 609 933 811,  e-mail: szkolenia@edu-gov.pl 

 

 

Zgłaszający – nazwa (imię i nazwisko w przypadku zgłoszeń indywidualnych) 

…………………………………………………............................................ 

……………………………………………………………………………………………. 

 

 

Pieczęć 

Adres:  …………………………………………………….......................................................................................NIP...................................................... 

Telefon: ……………………………..…….……….. Faks: ……………………..……...………… e-mail: …………..…..……….…….…………………………………............... 

Szkolenie (temat) : 

Termin: …………………………………………………….. □ webinar (on line na żywo) □  miejsce: …………………………………….. 

Uczestnicy szkolenia 

L.p. Imię i nazwisko uczestnika e-mail 

1.   

2.   

3.   

4.   

Koszt szkolenia 

Koszty uczestnictwa (szkolenie, materiały wg oferty oraz inne 

wg oferty): 

Koszt dla 1 osoby Ilość osób Kwota razem netto 

        zł           zł 

□ Oświadczam, że środki wydatkowane na ww. szkolenie (usługi kształcenia zawodowego i/lub przekwalifikowania zawodowego) pochodzą w całości 

ze środków publicznych - stawka zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 29c ustawy o podatku od towarów i usług. 

□ Oświadczam, że środki wydatkowane na ww. szkolenie (usługi kształcenia zawodowego i/lub przekwalifikowania zawodowego) pochodzą w co 

najmniej 70% ze środków publicznych - stawka zwolnione z VAT zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów  w sprawie zwolnień od 

podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień. 

Należność z tytułu uczestnictwa 

razem: 

□ …………………………….…………………zł netto  

(przy zwolnieniu z VAT) 

□ ..……………….…………zł brutto w tym  23% VAT                                                                                 

(bez zwolnienia z VAT) 

Faktura wystawiana po przeprowadzeniu szkolenia, płatność 14 dni od otrzymania faktury. 

Upoważniamy EDU GOV Szkolenia do wystawiania faktur VAT bez naszego podpisu do przesłania jej na adres e-mail: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Numer rachunku bankowego:  mBank S.A.     36 1140 2004 0000 3902 7959 8379 

Administratorem Pani/a danych osobowych jest EDU GOV Szkolenia Hanna Wdowczyk (dalej EDU GOV) ul. Jesionowa 34, Słupno, 05-250 
Radzymin, NIP: 1251701746, REGON: 385223300, wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.14/00021/2020. Adres kontaktowy 
poczty elektronicznej administratora: szkolenia@edu-gov.pl.  

Dane przetwarzamy w celu realizacji lub zawarcia umowy z Klientem, rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, spełnienia 
innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń. W sytuacjach 
przewidzianych prawem, przysługują Pani/u prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w 
Polityce prywatności EDU GOV, dostępnym na stronie www.edu-gov.pl.  

Stanowisko i podpis osoby delegującej na szkolenie 

 

mailto:szkolenia@edu-gov.pl
http://www.edu-gov.pl/

