
KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA 
  

VI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA OCHRONY ŚRODOWISKA 
I ESTETYKI W BUDOWNICTWIE KOMUNIKACYJNYM 

Kazimierz Dolny, 23 – 25 kwietnia 2014 r. 

 

Dane instytucji zgłaszającej*: 

Nazwa instytucji 
 

Adres, kod pocztowy 
 

NIP  

Telefon kontaktowy 
 

 
Dane zgłaszanych uczestników: 
 

 
Lp. Imię i Nazwisko Telefon kontaktowy Adres e-mail 

1.    

2.    

3. 
   

 

 
 

Należność za uczestnictwo w łącznej kwocie …………………………………. zł*  
 

zobowiązuję się przekazać na poniższy rachunek należący do Edroga.pl Sp. z o.o., ul. Wadowicka 8i,  
30-415 Kraków: 

 
 

PEKAO S.A. Oddział Kraków, 
nr rachunku 24 1240 4588 1111 0010 5487 5570 

z tytułem wpłaty „OCHRONA ŚRODOWISKA I ESTETYKA W BUDOWNICTWIE – Imię i Nazwisko”  

w terminie do 14.04.2014 r. 

 
 
 
 

..................................        .................................. 
Gł. Księgowy                                             Dyrektor 

 

 
Kartę prosimy wysłać pocztą, faxem lub przez e-mail do dnia 14 kwietnia 2014 r.  
Adres do korespondencji: Edroga.pl Sp. z o.o., ul. Wadowicka 8i, 30-415 Kraków, fax: 12 267 23 33 wew. 21 
kontakt: Justyna Jakubiak – justyna.jakubiak@edroga.pl, tel.: 601-140-292 
 

* Dla opłacających udział w Konferencji w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata jest zwolniona z podatku VAT pod 

warunkiem przesłania razem z kartą zgłoszenia załączonego oświadczenia podpisanego przez osoby upoważnione do 

zaciągania zobowiązań na rzecz danej instytucji. W przypadku braku oświadczenia należy doliczyć 23% VAT. 



_____________________ 

                       (miejscowość i data) 

 

 

 

_____________________ 

            (pieczęć firmowa) 

 

 

 

Będąc upoważnionym do reprezentacji ……………………………………………………………. 

oświadczam, że środki przeznaczone na finansowanie uczestnictwa w VI MIĘDZYNARODOWA 

KONFERENCJA OCHRONY ŚRODOWISKA I ESTETYKI W BUDOWNICTWIE 

KOMUNIKACYJNYM, prowadzonej przez Edroga.pl Sp. z o.o. w Kazimierzu Dolnym, 23 – 25 

kwietnia 2014 r. mają charakter publiczny, tj. pochodzą z (*) ………..….……………………………

i  zostały przeznaczone na ten cel zgodnie z (**) ……………………………………...……………… 

Ponadto oświadczam, że uczestnictwo w konferencji zostało sfinansowane ze środków 

publicznych: 

a) w całości zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 r. 

o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)  

lub 

b) w co najmniej 70% zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 22.12.2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy 

o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 246, poz. 1649). 

 
Prosimy o zaznaczenie właściwej opcji a lub b 

  

 

 

 

 
 _______________________ 

      Podpis i pieczątka imienna 

 
(*) należy wskazać czy są to środki budżetowe, dotacje unijne czy inne o publicznym charakterze 

(**) należy wskazać źródło przeznaczenia danych środków na szkolenie, np. budżet lub  w przypadku dotacji harmonogram rzeczowo-finansowy 

projektu 

Oświadczenie wraz z kartą zgłoszenia uczestnictwa prosimy wysłać 
pocztą, faxem lub przez e-mail, do dnia 14 kwietnia 2014 r. 

Adres do korespondencji: Edroga.pl Sp. z o.o., ul. Wadowicka 8i, 30-415 Kraków, fax: 12 267 23 33 wew. 21 
kontakt: Justyna Jakubiak – justyna.jakubiak@edroga.pl, tel.: 601-140-292 


