
Sympozjum 

Skutki zmian ustawy o działalności leczniczej
Konsekwencje prawne i finansowe dla podmiotów leczniczych oraz podmiotów tworzących

Piątek, 26 sierpnia 2016 r. - Wałbrzych, Zamek Książ - Sala Balowa 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 
Warunkiem udziału w sympozjum jest przesłanie karty zgłoszeniowej 

na adres szkolenia@frwmedia.pl oraz dokonanie opłaty.

NAZWA FIRMY NIP

ADRES

TELEFON 

IMIĘ I NAZWISKO TEL. KONTAKTOWY 

STANOWISKO ADRES E-MAIL

CZŁONEK „STOMOZ”          □ TAK               □ NIE 

Prosimy o dokonanie wyboru i zaznaczenie właściwego pakietu lub noclegu. 

□ PAKIET MERYTORYCZNY (600zł netto +23%VAT)

□ PAKIET TURYSTYCZNY (150zł brutto)

□ NOCLEG ZE ŚNIADANIEM
25/26.08 2016 (czwartek/piątek) 
□ pokój 1-osobowy (160zł brutto) □  pokój 2-osobowy (250zł brutto)

26/27.08 2016 (piątek/sobota) 
□ pokój 1-osobowy (160zł brutto) □  pokój 2-osobowy (250zł brutto)

27/28.08 2016 (sobota/niedziela) 
□ pokój 1-osobowy (160zł brutto) □  pokój 2-osobowy (250zł brutto)

Ze względu na uwarunkowania obiektu (Zamek Książ) dostępności miejsc parkingowych i noclegowych jest 
ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku zapełnienia obiektu, organizator może wskazać inne 
miejsca noclegowe w pobliżu. 

INFORMACJE | REZERWACJA MIEJSC
tel. + 48 74 644 70 80, 695 707 004, 603 60 60 70,  e-mail: szkolenia@frwmedia.pl

mailto:szkolenia@frwmedia.pl
mailto:szkolenia@frwmedia.pl


OŚWIADCZENIE

□Akceptujemy  warunki  uczestnictwa  w  sympozjum  FRW  Media  Group.  Oświadczamy,  że  należność  za
udział  ................  osób  w  kwocie  ........................  zostanie  wpłacona  na  rachunek  FRW  Media  Group  sp.  z  o.o.
w  ING  Bank  Śląski  81  1050 1908  1000 0090  3041 1376,  na  podstawie  otrzymanej  faktury.  W razie  rezygnacji
zawiadomimy  pisemnie  organizatora  na  5  dni  przed  datą  rozpoczęcia.  Rezygnacja  w  terminie  późniejszym  lub
nieobecność nie zwalniają z obowiązku płatności. Brak wpłaty przed dniem sympozjum nie oznacza rezygnacji z jego
udziału. 

□Oświadczamy,  że jesteśmy jednostką sektora finansów publicznych i  nabyta  usługa szkoleniowa od FRW Media
Group  z  siedzibą  w  Świdnicy,  służy  nam  w  charakterze  usługi  kształcenia  zawodowego/przekwalifikowania
zawodowego.  Opłata  za  wykonaną  usługę  jest  finansowana  (  w  rozumieniu  ustawy o  finansach  publicznych)  co
najmniej w 70% ze środków publicznych zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt 29 lit.c ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku
od towarów i usług ( Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm). Jednocześnie wyrażamy zgodę, iż w przypadku niezgodności z
prawdą niniejszego oświadczenia zobowiązujemy się do pokrycia dodatkowych kosztów podatku VAT po dostarczeniu
przez firmę FRW Media Group korekty faktury.

□Wyrażamy zgodę na przetwarzanie powyższych danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2002 r.  Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz otrzymywanie informacji drogą elektroniczną w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.  o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z
późniejszymi zmianami) do celów informacyjnych marketingowych. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych, ich
poprawiania, żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych. 

Data oraz pieczątka Podpis osoby upoważnionej


