
 

 

 

Deklaracja udziału w konferencji naukowej 

„Winiarstwo lubuskie a media – perspektywa trzydziestolecia 1989-2019” 

 (Zielona Góra, 19-20 września 2019 roku) 

 

Forma uczestnictwa w obradach (właściwe podkreślić):  

1. z referatem/komunikatem  

2. uczestnictwo bierne 

 

Imię i nazwisko:……………………………………………………………………………………………………… 

Tytuł i stopień naukowy i zajmowane stanowisko:……………………………............................................... 

Afiliacja:………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres pocztowy do korespondencji:………………………………………………………………..................... 

Adres e-mailowy:……………………………………………………………………………………………………. 

Telefon:………………………………………………………………………………………………………………. 

Temat referatu w języku polskim:………………………………............................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Środki techniczne, niezbędne przy prezentacji tekstu:…………………………………………...................... 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Abstrakt (do 1000 znaków w języku polskim) 

.....................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

Preferencje żywieniowe (dieta wegetariańska, wegańska, inne).:…………………………………................ 

…………………………………………………………………………………………………………………………  

 

Dane do faktury VAT 

Nazwa instytucji (w brzmieniu odpowiednim dla faktury VAT):.................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

Adres instytucji (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr), tel./fax:................................................................. 

................................................................................................................................................................ 



 

 

NIP:.............................................................................................................................................................. 

 

Uwaga! Faktura VAT będzie wystawiona dla:  

– instytucji, która dokonuje płatności za zgłoszenie uczestnika, 

– osoby fizycznej, opłacającej indywidualnie udział w konferencji, w ciągu 7 dni od daty wpływu opłaty 

konferencyjnej na rachunek bankowy. 

 

Miejscowość, data          Podpis 

 

 

 

Oświadczenie dotyczące zwolnienia z Vat 

Oświadczam, że konferencja dla ww. pracowników jest finansowana w całości lub co najmniej w 70% ze 

środków publicznych (podkreślić właściwą opcję): 

Tak 

Nie 

 

Miejscowość, data          Podpis 

 

 

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, art. 7 oraz art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE, wyrażam zgodę na udostępnienie i przetwarzanie swoich danych osobowych 

Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze w celach 

naukowo-badawczych oraz na potrzeby realizacji Konferencji (stan prawny na 22 maja 2018 roku). 

 

Miejscowość, data          Podpis 

 



 

 

 

 

Zgoda na przetwarzanie numeru telefonu oraz adresu e-mail 

Na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE: 

•  Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na przetwarzanie przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę 

Publiczną im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze mojego adresu email do celów kontaktowych 

związanych z konferencją. 

• Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na przetwarzanie przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę 

Publiczną im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze mojego numeru telefonu wskazanego do celów 

kontaktowych związanych z konferencją. 

 

Miejscowość, data          Podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

………………………………………     ..………………………………………….. 

                (pieczęć instytucji)                        (miejscowość i data) 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Na potrzeby zwolnienia z podatku VAT szkoleń 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa instytucji) 

 

Oświadczamy, że następująca usługa szkoleniowa nabyta od Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki 

Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze, al. Wojska Polskiego 9, 65-077 Zielona Góra, 

 

 

TYTUŁ SZKOLENIA: „Winiarstwo lubuskie a media – perspektywa trzydziestolecia 1989-2019” 

 

TERMIN:.  19-20 września 2019         MIASTO:   Zielona Góra 

 

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA:.......................................................................................................... 

 

ma charakter kształcenia zawodowego lub służy przekwalifikowaniu zawodowemu pracowników  

oraz jest finansowana ze środków publicznych.  

 

1) W całości 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. z 2017r., poz. 1221 z późn. zm.) 

2) W co najmniej 70% zgodnie z treścią z § 3 ust. 1 pkt.14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 

20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych 

zwolnień (Dz.U. z  2018 r., poz. 701 z późn. zm.)* 

 

*Prosimy o zaznaczenie właściwej opcji 1) lub 2) 



 

 

 

Niniejsze oświadczenie ma na celu możliwość zastosowania zwolnienia z podatku VAT zgodnie z art. 

43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. z późniejszymi 

zmianami oraz zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r.  

w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień  

 

 

 

 

    …………………………………...………………………………….…. 

   Podpisy i  pieczątka osób upoważnionych 

 


