ZGWL.S.2402.9.2017

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

III Lubuskie Seminarium Sekretarzy Gmin Członkowskich
Termin:
Organizator:
Miejsce:

28. – 29. września 2017 r
Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego, tel.: 68 454 46 65
„Dwór Kolesin”, Kolesin 14, 66-111 Babimost

Urząd Miasta / Gminy:
zgłasza do udziału w seminarium :
imię:
Dane
uczestnika

nazwisko:
stanowisko:
telefon:
e-mail:

Zakwaterowanie w pokoju
2-osobowym* z:
Dane JST do wystawienia
faktury proforma:

…………………………………………………………...…
data, miejscowość

…………………………….…………………………………………….
pieczęć, podpis

Prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia uczestnictwa i przesyłanie do Biura ZGWL drogą elektroniczną na adresy email: zgloszenie@lubuskiegminy.pl oraz k.uchal@lubuskiegminy.pl. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń mija dnia
20 września 2017 r. Potwierdzeniem uczestnictwa jest wysłanie na ww. adresy e-mail wypełnionej karty zgłoszenia
oraz dokonanie opłaty do dnia 20 września 2017 r.
Opłata za udział dla Gmin Członkowskich wynosi: 510 zł / 1 osoba, płatne na konto ZGWL nr: 21 1090 1636 0000 0000
6200 7623. W tytule przelewu prosimy o wpisanie: „imię i nazwisko uczestnika, seminarium Sekretarze”.
* Organizator zapewnia zakwaterowanie wyłącznie w pokojach 2-osobowych. Istnieje możliwość wskazania osoby do
zakwaterowania. Pokoje 1-osobowe dostępne są w wyłącznie po uzgodnieniu z Organizatorem, za dodatkową dopłatą
w wysokości 65,00 zł /1 osoba. W przypadku braku osoby do dokwaterowania w pokoju 2-osobowym, organizator
zastrzega sobie prawo poinformowania uczestnika o obowiązku dopłaty do pokoju 1-osobowego.
Wniesienie rezygnacji z uczestnictwa w seminarium po 20.09.2017 r. wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty w
wysokości 50,00 zł.
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego
zamknięcia listy. Organizator zastrzega sobie również prawo do zmiany lub odwołania terminu seminarium z powodu
zbyt małej liczby uczestników lub z przyczyn niezależnych od Organizatora.
Dane osobowe zbierane w celu zorganizowania seminarium są danymi służbowymi osób delegowanych do udziału i będą
przetwarzane tylko przez organizatora seminarium, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U.
z 2002 r. Nr 101, poz. 926). Podpisanie i przesłanie niniejszego zgłoszenia stanowi wyrażenie zgody na przetwarzanie danych
osobowych przez oddelegowaną osobę.
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