
Konferencja Inspektorów Ochrony Radiologicznej
Organizator: Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Radiologicznej Poznań

Tytuł: Nowe kierunki rozwoju bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej
09-10.05.2022 r.

Zgłoszenie prosimy przesłać w terminie  do 15.04.2022 r. na adres: ewa_gonda@o2.pl
W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości i uwag prosimy o kontakt: kubicka6@onet.pl, tel. 666-352-235.

  NAZWISKO I IMIĘ …………………………………………………………………………

   ADRES /Z KODEM/            …………………………………………………………………………

  INSTYTUCJA                        …………………………………………………………………………

  Tel./e-mail            …………………………………………………………………………

Koszt uczestnictwa w konferencji (z 14-dniowym dostępem do materiałów po konferencji) – proszę 
zaznaczyć wybraną opcję

Udział stacjonarny Udział online

Data 08-10.05.2022 850 zł netto* 350 zł netto

Data 09-10.05.2022 700 zł netto*

Data 09-10.05.2022 450 zł netto**

Uwaga: * razem z kosztem noclegu; ** bez noclegu. Dla członków SIOR – zniżka 10%.

Kwota netto obowiązuje uczestników konferencji, którzy wnoszą opłatę za udział w konferencji finansowaną 
ze środków publicznych. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie z klauzulą „Niniejszym potwierdzam, 
że udział w konferencji w całości zostanie opłacony ze środków publicznych, więc zgodnie z treścią art. 43 
ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze 
zm.) podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług.”.
Kwota brutto obowiązuje uczestników konferencji, którzy wnoszą opłatę za udział w konferencji, 
niefinansowaną ze środków publicznych.

FAKTURĘ PROSZĘ WYSTAWIĆ NA:

INSTYTUCJA …………………………………………………………………………

ADRES /Z KODEM/ …………………………………………………………………………

        Tel./e-mail …………………………………………………………………………

NIP płatnika …………………………………………………………………………

Opłatę  prosimy  przesłać  do  dnia  29.04.2022  r. na  konto  Stowarzyszenia  Inspektorów  Ochrony
Radiologicznej - Bank Pekao S.A  Nr  42 1240 3767 1111 0000 4065 4184  
Faktury będą wystawiane w ciągu 2 tygodni po zakończeniu konferencji.

Zgodnie z właściwymi przepisami ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, instytucja 
zgłaszająca uczestnika na konferencję oświadcza że:
- zapłaci za uczestnictwo w/w osoby w konferencji kwotę ………….. zł,
- jest przedsiębiorcą i/lub podatnikiem podatku od towarów i usług uprawnionym do otrzymywania faktur,
- posiada numer identyfikacji podatkowej (NIP),
- upoważnia SIOR do wystawiania faktur bez podpisu nabywcy.

Przy zwrotach opłaty za szkolenie pobierana jest opłata za przelew bankowy.

                                                                                   ………………………….

                                                                                            Podpis płatnika


