
samorządowe forum
kapitału i finansówXiV 22-23 września 2016 r.

Międzynarodowe Centrum Kongresowe 
w Katowicach

Uczestnik 1.

Uczestnik 2.

…………………………………………………………………………………………
Urząd

…………………………………………………………………………………………
Ulica

Kod ………………………… Miasto ..…………………………………………

Telefon ………………………………… Faks ..……………………………….

………………………………………………………………………………………...
Województwo

………………………………………………………………………………………...
NIP Urzędu

KARTA ZGŁOSZENIA (I)  (proszę wypełnić drukowanymi literami)

ZGŁASZAM UDZIAŁ W (prosimy o zaznaczenie właściwych opcji):

AKCEPTUJĘ WARUNKI UCZESTNICTWA* I KOSZTY UDZIAŁU W FORUM

………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..………….
Imię i Nazwisko

………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..………….
Stanowisko

Tel. kontaktowy ………………………………………………… e-mail: …………………………………………………………………

 Deklaruję udział w Gali Inwestorów Samorządowych

………………………………………………………….........................……………………………………………………………..……….
Imię i Nazwisko

………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..………….
Stanowisko

Tel. kontaktowy ………………………………………………… e-mail: …………………………………………………………………

 Deklaruję udział w Gali Inwestorów Samorządowych

 Uczestnik 1 Uczestnik 2
 Kongres skarbników polskich samorządów   
 Zjazd sekretarzy    
 Forum przewodniczących rad   
 Miasto przyszłości   
 Spółki komunalne, ponadgminne związki i porozumienia jako instrumenty 
 realizacji usług publicznych   
 Finansowanie i organizacja ochrony zdrowia przez samorząd   
 Wyzwania dla samorządowej oświaty - reforma oświaty a samorząd   
 Audyt wewnętrzny w JST   
 Innowacje w rozwoju obszarów wiejskich   
 Jakość życia seniorów – innowacyjne działania samorządów   

Cena zawiera udział w 10 konferencjach odbywających się w ramach SFKiF, materiały, catering, udział w Gali Inwestorów oraz koncert muzyczny.  
Cena nie zawiera noclegoów. 
W przypadku rejestracji w dniach 23.08 – 21.09.2016 r.: 

890,00 zł + 23% VAT* opłata dla jednego uczestnika
790,00 zł + 23% VAT* (za osobę) opłata dla dwóch i więcej uczestników z tej samej jednostki

*nie dotyczy przedstawicieli biznesu

Potwierdzam, że opłata za uczestnictwo w XIV Samorządowym Forum Kapitału i Finansów w kwocie …………………… zł, (słownie: ………………………………………………………
………………………………………………….) została/zostanie przelana na konto MUNICIPIUM SA w Banku BPH SA O/W-wa nr rachunku: 96 1060 0076 0000 3300 0063 4472

  Oświadczam, że jesteśmy płatnikiem VAT i upoważniamy MUNICIPIUM SA do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez MUNICIPIUM SA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Konduktorskiej 18/7, dla celów organizacji XIV Samorządowego Forum Kapitału i Finansów zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych

(t. j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.). 
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wyłącznie przez MUNICIPIUM SA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Konduktorskiej 18/7, dla celów marketingowych i promocji towarów oraz usług ww. Spółki drogą elektroniczną i drogą zwykłą 

zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (t. j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.). Mam prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania i żądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych.
  Wyrażam zgodę na przesyłanie przez MUNICIPIUM S.A. na wyżej podany adres poczty elektronicznej informacji handlowych zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) a także na przekazy-

wanie informacji handlowych innymi sposobami w szczególności drogą telefoniczną, listową czy faksem.
 Chcę otrzymać newsletter informujący o ofertach specjalnych MUNICIPIUM SA na podany ww. adres mailowy 
 Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych przez MUNICIPIUM S.A.  podmiotom współpracującym z MUNICPIUM S.A.  w  celach marketingu produktów i  usług tych podmiotów 

*Warunki uczestnictwa zamieszczone są na www.samorzadoweforum.pl

Wypełnione karty zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty prosimy przesłać faksem 
pod numer (22) 390 91 80, lub na mail konferencje@municipium.com.pl  
Szczegóły na www.samorzadoweforum.pl oraz pod numerem tel. (22) 242 80 52/55. 
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc liczy się kolejność zgłoszeń. 
UWAGA! NIE ZWRACAMY WPŁAT W PRZYPADKU NIEZGŁOSZENIA NIEOBECNOŚCI 
W fORMIE PISEMNEj DO 09.09.2016 R. 

Data i pieczęć instytucji Podpis osoby upoważnionej


