
   
 

 ……………………………….                                                                        ……………………………… 
       Pieczęć  instytucji kierującej                                                                                                                   Miejscowość, data 

 

KURS BEZPIECZEŃSTWA I OBRONNOŚCI   
 

w dniach ……..………………………………. 2019 r. 

KARTA UCZESTNICTWA 

DANE UCZESTNIKA SZKOLENIA 

Nazwisko  

Imiona  Imię ojca  

Zajmowane 

stanowisko   

Telefon kontaktowy  Tel/Fax  

Adres e- mail  

DANE INSTYTUCJI POTRZEBNE DO WYSTAWIENIA FAKTURY 

Dokładna  

nazwa instytucji 

/kierującej na 

szkolenie/ 
 

Miejscowość  Ulica  

Kod pocztowy   NIP  

DODATKOWE  WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE 

Wyżej wymieniony/a będzie korzystał/a z: (proszę o zaznaczenie jednej odpowiedniej opcji) 

RODZAJ ŚWIADCZENIA KOSZT TAK Uwagi 

 Pełny udział – obejmuje noclegi, pełne wyżywienie i koszty szkolenia  1250 zł   

 1 nocleg i pełne wyżywienie oraz koszty szkolenia  1100 zł   

 Udział bez noclegów – obejmuje pełne wyżywienie i koszty szkolenia  950 zł   

 Tylko szkolenie  – obejmuje koszty szkolenia  650 zł   

 

Jedocześnie, zobowiązuję się do przekazania przelewem bankowym na rachunek bankowy Wszechnicy Bezpieczeństwa  

sp z o.o. kwoty obejmującej zadeklarowany koszt szkolenia na Kursie Bezpieczeństwa i Obronności w nieprzekraczalnym 

terminie 7 dni po otrzymaniu faktury wystawionej przez Wszechnicę Bezpieczeństwa sp z o.o. 

Oświadczam, iż środki wydatkowane na ww. szkolenie pochodzą w całości ze środków publicznych w rozumieniu 

ustawy o finansach publicznych. Niniejsze oświadczenie ma na celu możliwość zastosowania stawki zwolnionej VAT 

zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 29c ustawy o podatku od towarów i usług.  

Oświadczam, iż środki wydatkowane na ww. szkolenie nie pochodzą ze środków publicznych w rozumieniu ustawy 

o finansach publicznych.  
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wszechnicę Bezpieczeństwa sp z o.o. w Warszawie, 04-424 Warszawa, 

 ul. Władysława Szeflera „Włada” 48/2, w zakresie działalności edukacyjnej związanej z realizacją ww. kursu. 
 

 

…..………………………………… 
Czytelny podpis – imię i nazwisko 

oraz pieczęć imienna osoby upoważnionej 

 

 



 

 

PODSTAWOWE INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

1. Każdy uczestnik - wypełnia „KARTĘ UCZESTNICTWA” (wypełnioną, podpisaną przez upoważnioną 

osobę, a następnie skan) wraz z zaznaczeniem opcji zakwaterowania i wyżywienia oraz deklaracją 

dokonania stosownej opłaty za kurs, należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie 14 dni przed 

rozpoczęciem kursu na: e-mail:  biuro@wszechnica.com.pl  

2. Szkolenia starostów i wójtów gmin (burmistrzów, prezydentów miast) w zakresie bezpieczeństwa  

i obronności: 

 Termin szkolenia: kolejny termin szkolenia wrzesień 2019 roku 
 

3. Szkolenia pracowników zajmujących się problematyką obronności, obrony cywilnej  

i zarządzania kryzysowego w jednostkach samorządu terytorialnego: 

 Termin szkolenia: 14.04 – 16.04.2019 roku 

 Termin przesłania „KARTY UCZESTNICTWA” – do 25.03.2019 r. 
 

4. Organizacja szkolenia – intensywny (obejmuje zwyczajowo 3-4 dni szkolenia tradycyjnego). 
 

5. Miejsce szkolenia – ul. Równa 20, Majdan 05-462 Wiązowna koło Warszawy  

(Hotel Brant**** www.branthotel.pl) 
 

6. Koszt szkolenia: 

 1250 zł (obejmuje 2 noclegi, pełne wyżywienie i koszty szkolenia) 

 1100 zł (1 nocleg, pełne wyżywienie i koszty szkolenia 

 950 zł ( obejmuje pełne wyżywienie i koszty szkolenia) 

 650 zł (koszty szkolenia i przerwy kawowe) 
 

7. Przyjazd i pobyt – zwyczajowo przyjazd jest w niedzielę po południu (wieczorem). Pełen pobyt obejmuje 

dwa noclegi (pokój do samodzielnego wykorzystania), dwa śniadania, przerwy kawowe, dwa obiady  

i uroczystą kolację (przy dobrej pogodzie możliwe jest zorganizowanie integracyjnej kolacji grillowej). 

Infrastruktura hotelu do dyspozycji uczestników szkolenia (z wyłączeniem przedsięwzięć płatnych). 

Wyjazd jest we wtorek po obiedzie (szczegóły są w programie szkolenia - uczestnicy kursu powinni mieć 

ze sobą dowód osobisty). 
 

8. Materiały ze szkolenia – każdy uczestnik otrzymuje przygotowaną płytę z materiałem dydaktycznym, 

materiały promocyjne oraz certyfikat uczestnictwa w kursie bezpieczeństwa i obronności.  

9. Instytucje kierujące swych kandydatów na kursy zobowiązane są do dokonania wpłaty, 

w nieprzekraczalnym terminie 7 dni po otrzymaniu faktury wystawionej przez Wszechnicę 

Bezpieczeństwa, w kwocie - zgodnej z deklaracją złożoną w „ZGŁOSZENIU UCZESTNICTWA” - 

na rachunek bankowy Wszechnicy Bezpieczeństwa, REGON 381805317,  NIP 9522189478 z siedzibą 

w Warszawie, 04-424 Warszawa, ul. Władysława Szeflera „Włada” 48/2:  

MBank S. A. Odział Warszawa, Numer rachunku: 46 1140 2004 0000 3302 7821 8474 

W tytule przelewu proszę zamieścić imię i nazwisko uczestnika kursu 

 

10. Osoby prywatne opłaty za uczestniczenie w kursie zobowiązane są dokonać wpłat minimum  

na 10 dni przed rozpoczęciem kursu. Konto jak wyżej w tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko 

oraz adres zamieszkania.  

 

11. Kontakt z opiekunem kursu: wb.sobolewski@gmail.com (tel. 507 705 620)   

lub mail firmowy: biuro@wszechnica.com.pl 

 

http://www.branthotel.pl/
mailto:wb.sobolewski@gmail.com
mailto:biuro@wszechnica.com.pl

