„Metoda werbo-tonalna” 1 stopień; 24.stycznia 2015 r
Miejsce warsztatu: Centrum Logopedii i Audiodeskrypcji, pl. Sejmu Śl. 1.; s. 013
Godziny warsztatu: sobota, 24.01.15, godz. 8.30-20.00
Rejestracja i opłata:
1) Osoby zainteresowane udziałem w warsztacie „Metody werbo-tonalnej” 1 stopnia
wysyłają zgłoszenie drogą elektroniczną (olga.przybyla@us.edu.pl)
i po
potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia, wnoszą opłatę w wysokości 400 zł (
2) Opłata obejmuje:
- udział w warsztacie i uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego ukończenie
warsztatu pierwszego stopnia „Metody werbo-tonalnej” certyfikowanego przez
uprawnioną do prowadzenia warsztatu trenerkę Fundacji Orange, uznawanego
w programie „Dźwięki Marzeń”;
- materiały warsztatowe (notatnik uczestnika warsztatu).
Ukończenie warsztatu uprawnia do udziału w kolejnych stopniach „Metody werbo-tonalnej”.
Uczestnik – po wniesieniu opłaty – otrzymuje wykaz pomocy do samodzielnego opracowania
przydatnych w trakcie warsztatu i w dalszej pracy metodą.

Wpłaty dokonujemy na konto ogólne uczelni, tj.
UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH
74 1050 1214 1000 0007 0000 7909
z dopiskiem warsztat „Werbo-tonalna1/2015” –– imię i nazwisko zainteresowanej Osoby.

Adres uczelni
UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH
UWAGA!
Przy wpłacie należy podawać nazwę warsztatu i nazwisko uczestnika warsztatu.

Po dokonaniu opłaty na ww. konto wystawiane są faktury przez Dział Finansowy.
Faktury potwierdzające wpłatę są wystawiane zgodnie z dokonaną wpłatą, na podstawie
ustawy o podatku od towarów i usług Rozporządzenia Ministra Finansów.
Jeżeli uczestnik potrzebuje fakturę na swoją uczelnię, instytucję lub firmę, która
reprezentuje, płatność za jego udział w warsztacie musi być dokonana przez daną instytucję
z konta tej instytucji, w tytule płatności należy podać: warszatat „Werbo-tonalna” – imię
i nazwisko zainteresowanej Osoby.
Na tej podstawie Dział Finansowy wystawi fakturę vat na zakład pracy. Oryginał faktury
wysyłany jest listem poleconym.
Jeżeli uczestnik konferencji dokona płatności z własnego konta osobistego, może
wtedy otrzymać tylko fakturę imienną.
Fakturę taką Dział Finansowy będzie wysyłać na wyraźne życzenie uczestnika warsztatu.
Nie ma możliwości wystawienia faktury na uczelnie, firmę bądź instytucję jeżeli
wpłacającym jest osoba fizyczna.

po dokonaniu opłaty, prosimy
pieniędzy)

pdf potwierdzający wpłatę

