WYCENA AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH W ŚWIETLE ROZPORZĄDZENIA MF
W SPRAWIE SZCZEGÓLNYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCi

Zarezerwuj już dziś!

Wypełniony formularz wyślij na faks nr 29 7608826 lub e-mail: biuro@vfconferences.pl
Formularz jest przeznaczony dla jednej osoby. W przypadku rezerwacji dla większej liczby osób, prosimy o powielenie blankietu.

WYPEŁNIJ DRUKOWANYMI LITERAMI

Warunki uczestnictwa

Imię
1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w warsztatach wynosi:

Nazwisko

1090 pln + VAT

Stanowisko

Udział w 2 szkoleniach w terminie 6 i 15 XI 2018 1690 PLN + VAT

Departament

2. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe w wersji
elektronicznej, przerwy kawowe, lunch oraz imienne certyfikaty
potwierdzające udział w szkoleniu.

Firma
Ulica
E-mail

Miasto

Kod pocztowy

Fax

3. Po otrzymaniu zgłoszenia, prześlemy Państwu potwierdzenie
udziału i fakturę VAT z 7 dniowym terminem płatności.
4. Rezygnację z udziału należy przesłać drogą elektroniczną na
adres Organizatora: biuro@vfconferences.pl
W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu:

Telefon

- do 14 dni roboczych przed szkoleniem uczestnik nie ponosi
kosztów związanych z udziałem w szkoleniu.

TAK, chcę wziąć udział w warsztatach:
Wycena aktywów niepublicznych funduszy inwestycyjnych w świetle
rozporządzenia MF w sprawie szczególnych zasad rachunkowości
6 listopada 2018r.

termin:
cena:

- w okresie krótszym niż 14 dni roboczych przed szkoleniem
zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia kwoty administracyjnej w
wysokości 500 zł netto + VAT.
- na 7 i mniej dni roboczych przed szkoleniem Zgłaszający
zobowiązany jest do pokrycia 100% kosztów.

1090 pln + VAT
Udział w 2 szkoleniach w terminie 6 i 15 XI 2018 1690 PLN + VAT
TAK, Proszę o wystawienie faktury VAT

5. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztatach
powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.
6. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją
z udziału.

TAK, proszę o umieszczenie danych uczestnika na fakturze
DANE DO FAKTURY:
W przypadku konieczności wystawienia faktury VAT proszę podpisać niniejsze oświadczenie:

7. W Szkoleniu może wziąć udział inna osoba w zastępstwie
uczestnika zgłoszonego jednak musi dokonać ponownego
zgłoszenia nie później niż na 1 dzień roboczy przed rozpoczęciem
się Szkolenia.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12.05.1993 (DzU 39 poz. 176)

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, programu,
lokalizacji i prowadzących Szkolenie.

Pełna nazwa frmy
Ulica
Kod pocztowy

9. Więcej szczegółów dostępnych w REGULAMINIE UDZIAŁU
W SZKOLENIU na stronie Organizatora: www.vfconferences.pl

Miasto

oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT

i posiada numer NIP

SKĄD DOWIEDZIAŁEŚ SIĘ O NASZYCH WARSZTATACH?
kontakt telefoniczny z naszym konsultantem

Pełna nazwa frmy

reklama telewizyjna

Oddział / dział frmy / z dopiskiem

newsletter

Imię i nazwisko

internet (portale tematyczne)

Ulica
Kod pocztowy

od znajomych

Miasto

inne (jakie?) ..........................................................................

Upoważniamy firmę V Financial Conferences do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Oświadczam, że należna kwota zostanie przelana na konto
V Financial Conferences : Bank BGŻ 39 2030 0045 1110 0000 0409 1930 w terminie wskazanym na fakturze.
Równocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa/regulaminem oraz zobowiązujemy się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszej umowy.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu przez V Financial Conferences z siedzibą przy ul. Powstańców 21, 07-410 w Ostrołęce (dalej także:
„Przedsiębiorca"), w celu promocji ofert klientów Przedsiębiorcy, tj. (sektor finansowy, farmaceutyczny, energetyczny, rynek kapitałowy).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych tj. ofert szkoleniowych od V Financial Conferences z siedzibą przy ul. Powstańców 21, 07-410 w Ostrołęce drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na podany w formularzu zgłoszeniowym adres poczty elektronicznej.

data i podpis

www.vfconferences.pl

pieczątka firmy

Rezerwacja uczestnictwa: biuro@vfconferences.pl

