
Skan podpisanego zgłoszenia prosimy przesłać na adres e-mail: biuro@jkdp.pl

Formularz zgłoszeniowy

Miejscowość:

Zgłaszam do udziału w szkoleniu jedną osobę: 350 PLN (brutto) od osoby

Zgłaszam do udziału w szkoleniu więcej niż jedną osobę 320 PLN (brutto) od osoby

√

Podpis osoby upoważnionej

27 września 2023 r. (środa)

Procedura VAT marża – rozliczenia podatkowe biur podróży w praktyce

NIP:

e-mail:

Telefon kontaktowy:

Ulica:

Kod pocztowy:

Temat szkolenia: 

Termin szkolenia:

Golden Floor EuroCentrum, Al. Jerozolimskie 134, Warszawa

Jerzy Kuprianowicz - licencjonowany doradca podatkowy

Zgłaszane osoby:

1. Imię i Nazwisko

Lokalizacja:

Wykładowca:

Nazwa firmy/instytucji:

Dane nabywcy:

Wyrażam zgodę na przesyłanie przez firmę JKDP Kancelaria Doradztwa Podatkowego Jerzy Kuprianowicz ofert szkoleniowych na podany adres e-mail.
Zgodę można w dowolnym momencie wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody jest możliwe poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@jkdp.pl 

nr rachunku bankowego: 36 1500 1344 1213 4010 6578 0000

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez JKDP Kancelaria Doradztwa Podatkowego w celu dokonania zgłoszenia na
szkolenie, organizacji uczestnitwa w szkoleniu oraz przeprowadzenia czynności rozliczeniowych. Zgoda dotyczy danych podanych powyżej w formularzu
zgłoszeniowym. Jednocześnie potwierdzam zapoznanie się z załączonym regulaminem przetwarzania danych osobowych.

 JKDP Kancelaria Doradztwa Podatkowego Jerzy Kuprianowicz

ul. Hetmańska 79/1, 15-727 Białystok, tel.: +48 504-405-304

biuro@jkdp.pl, www.jkdp.pl

2. Imię i Nazwisko

Należność za szkolenie:

Po przekazaniu zgłoszenia na podany adres e-mail zostanie przesłane potwierdzenie udziału w szkoleniu. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia prosimy o
kontakt telefoniczny: 504-405-304. Liczba uczestników szkolenia jest ograniczona.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przed szkoleniem wpłaty na rachunek bankowy, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia udziału w
szkoleniu. Opłata za uczestnictwo obejmuje koszty szkolenia, materiałów oraz poczęstunków w czasie przerw.

W przypadku anulowania zgłoszenia, nie zostaną Państwo obciążeni kosztami szkolenia, pod warunkiem przesłania odwołania uczestnictwa w szkoleniu do 3
dni przed terminem szkolenia. Nie stawienie się na szkolenie, a także odwołanie uczestnictwa w terminie późniejszym niż 3 dni przed terminem szkolenia
spowoduje obciążenie pełnymi kosztami.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku niezebrania wystarczającej liczby zgłoszeń na szkolenie.


