
  
 

KARTA  ZGŁOSZENIA  
 

 
Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest przesłanie karty zgłoszenia pocztą na adres: Lubuski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, ul. Bohaterów 

Westerplatte 11 lok. 325, 65-034 Zielona Góra lub skan na adres e-mail: lubuski@kidp.pl  

 

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 04 lutego 2021 roku. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. Nie przyjmujemy zgłoszeń 

powyżej ustalonego limitu. Wszystkie zgłoszenia ponad limit będą przyjmowane na listę rezerwową, a miejsca będą przyznawane w miarę dostępności. 

 

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu uczestnik zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie organizatora szkolenia pisemnie na adres Lubuskiego 

Oddziału KIDP lub drogą e-mail (decyduje data wpływu pisma do biura Oddziału) najpóźniej do dnia 05 lutego 2021 roku pod rygorem obciążenia kosztami 

szkolenia. Brak udziału w szkoleniu nie jest jednoznaczny z rezygnacją oraz nie zwalnia z dokonania opłaty. 

 

Wpłatę za udział w szkoleniu prosimy dokonać na konto Lubuskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych (po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia 

na szkolenie): ul. Bohaterów Westerplatte 11 lok. 325, 65-034 Zielona Góra: mBank S.A. 54 1140 1124 0000 4004 3000 1014 (w tytule przelewu prosimy 

podać koniecznie: imię i nazwisko uczestnika wraz z dopiskiem "Szkolenie 09 lutego 2021").  Odpłatność za udział w szkoleniu obejmuje: wykład w formie 

online oraz materiały w formie elektronicznej (materiały zostaną przesłane drogą e-mail na adres wskazany w zgłoszeniu przed terminem szkolenia). 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołana szkolenia, jeśli do udziału w szkoleniu zgłosi się mniej niż 20 osób.  

 

UWAGA! Na adres mailowy podany w zgłoszeniu zostanie przesłany link do rejestracji. Link zostanie wysyłany w dniu 08.02.2021 r. W związku z powyższym 

ważne jest, aby przy zgłoszeniu na szkolenie podać prawidłowy adres mailowy. Jeden link przypisany jest jednemu uczestnikowi szkolenia. Platforma Teams 

nie wymaga instalacji. Uczestnicy szkolenia potrzebują jedynie przeglądarki internetowej i stałego dostępu do Internetu. Po otrzymaniu zaproszenia na 

szkolenie należy kliknąć w link. 

 

Akceptacja warunków uczestnictwa stanowi wyrażenie zgody na powyższe. 

 
 

DANE DO FAKTURY  
 

Nazwa firmy: ..............................................................................................................................................................  
 
Ulica: .......................................................................... Kod:................... Miejscowość: ..................................................  
 
tel.  ...................................  e-mail: .................................. 
 
Jesteśmy czynnym podatnikiem VAT                  Nie jesteśmy czynnym podatnikiem VAT                    NIP: …………………………………………. 

 

TEMAT SZKOLENIA: Bilansowe zamknięcie roku 2020 

TERMIN SZKOLENIA: 09.02.2021 roku 

Imię i nazwisko uczestnika: 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Należność ogółem: ………………………………………….. zł 

 
 
 

Należność ogółem w wysokości ...................zł. za udział w szkoleniu wpłacimy przelewem na konto Lubuskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców 

Podatkowych mBank S.A. 54 1140 1124 0000 4004 3000 1014.  

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych (ul. Giełdowa 4c/34, 01-211 Warszawa) moich danych osobowych dla potrzeb 
szkolenia zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2018 r., poz.1000) oraz Rozporządzeniem 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 (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) 
 

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

 
                                                     Pieczęć firmy                                 Data i podpis 
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