
 

 
 

KARTA ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE 
1. Informacje o szkoleniu: 

Temat szkolenia: 
Praktyczne wykorzystanie pedagogiki freblowskiej w edukacji przedszkolnej i 
wczesnoszkolnej 

Termin szkolenia: 14.05.2018 r. 

Godzina szkolenia: 15.30 – 18.30 

Miejsce szkolenia: Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży ul. Polna 16 
 

2. Dane: 

 Nabywca Odbiorca 

Nazwa placówki:   

Ulica:   

Kod poczt. i miejscowość:   

NIP:   

Czy szkolenie będzie 
finansowane ze środków 

placówki? 

TAK / NIE      (w przypadku podkreślenia TAK proszę wypełnić i przesłać 
oświadczenie o VAT znajdujące się na kolejnej stronie) 

W przypadku finansowania ze 
środków prywatnych proszę 

podać dane do faktury (imię, 
nazwisko, adres) 

 

 

3. Dane osobowe uczestników szkolenia: 

Lp. Imię Nazwisko 
Data urodzenia 

(dd-mm-rrrr) 
Miejsce urodzenia 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      



 

 

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

21.      

22.      

23.      

24.      

25.      

26.      

27.      

 

Zgłoszenie można przesłać faxem nr tel. 81 533 57 81, mailem: szkolenia@froebel.pl 

Przesłanie karty zgłoszenia oznacza akceptację ogólnych warunków uczestnictwa w szkoleniach Froebel.pl Sp. z o.o. 
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) informuję, iż:   
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Froebel.pl Spółka z o.o. Al. Racławickie 7, 20- 059 Lublin, zwana dalej Spółką,  

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu i związku z uczestnictwem w szkoleniu oraz celach marketingowych i promocji towarów i usług związanych z 
przedmiotem działalności spółki; 

 posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania; 

 na wyżej podany adres poczty elektronicznej mogą być przesyłane przez Froebel.pl Spółka z o.o. informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422) ; 

 Froebel.pl Spółka z o.o. w związku z moim uczestnictwem w szkoleniu jest uprawniona do utrwalania i wykorzystywania mojego wizerunku w celach promocyjnych, 
informacyjnych i sprawozdawczych. 

 

 
……….……………………………………………………. 

Pieczątka i podpis Dyrektora Przedszkola 

mailto:szkolenia@froebel.pl


 
 

 

 

 

 

Pieczątka przedszkola     ……….………………,  dnia ………..………2018 r.  

 

 

Froebel.pl Sp. z o.o. 

Al. Racławickie 7 

20-059 Lublin  

 

Oświadczenie 
na potrzeby zwolnienia z podatku VAT szkoleń na podstawie 

art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT 
 

Oświadczam, że środki wydatkowane na szkolenie: 

„Praktyczne wykorzystanie pedagogiki freblowskiej w edukacji przedszkolnej i 

wczesnoszkolnej”, które odbędzie się w dniu 14.05.2018 r. w Łomżyńskim Centrum 

Rozwoju Edukacji w Łomży ul. Polna 16, pochodzą ze środków publicznych w 

rozumieniu ustawy o finansach publicznych. 

Usługa nabyta od firmy Froebel.pl Sp. z o.o. ma charakter usługi kształcenia 

zawodowego lub służy przekwalifikowaniu zawodowemu pracowników oraz jest 

finansowana przynajmniej w 70% ze środków publicznych. 

 

Powyższe oświadczenie stanowi podstawę 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. oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie 

zwolnień od podatku VAT i warunków stosowania tych zwolnień.   

 

……….……………………………………………………. 

Pieczątka i podpis Dyrektora Przedszkola 


