
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Prosimy o przesłanie e-mailem na adres: biuro@vademecum.org.pl lub faksem na nr: (32) 641-17-15, 754-55-18
Po przesłaniu formularza prosimy o kontakt telefoniczny w celu potwierdzenia otrzymania przez nas zgłoszenia.

Zgłaszamy na szkolenie z zakresu:……………………………………………………………………………..

1. Pan /i/ ......................................................................................... stanowisko: ...............................................................
(DRUKOWANE LITERY)

e-mail os. zgłoszonej:..................................................................... telefon .....................................................................
Proszę o wystawienie zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu TAK / NIE *

2. Pan /i/ .......................................................................................... stanowisko: ..............................................................
(DRUKOWANE LITERY)

e-mail os. zgłoszonej:...................................................................... telefon. ....................................................................
Proszę o wystawienie zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu TAK / NIE *

Termin i miejsce szkolenia: …................................................................................................................................

Dane do faktury (nazwa i adres firmy):

NABYWCA: ...................................................................... ODBIORCA/ PŁATNIK: ...............................................

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

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

NIP ....................................................................... NIP ....................................................................................

Należność za uczestnictwo ...............(liczba osób) x ............................................ (kwota szkolenia) zostanie:

*WYPEŁNIĆ OBOWIĄZKOWO: adres mail na który zostanie wysłana faktura …..................................................

� przelana na konto ING nr 94 1050 1618 1000 0008 0128 8234 (termin płatności 7 dni po otrzymaniu faktury)
lub Millennium 24 1160 2202 0000 0003 1182 2295

� zapłacona gotówką w dniu szkolenia.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na szkolenie jest przesłanie wypełnionego formularza faxem lub e-mailem na nasz adres.
Po przesłaniu formularza prosimy o kontakt telefoniczny w celu potwierdzenia otrzymania przez nas zgłoszenia.
Nie potwierdzamy zgłoszeń!. Kontaktujemy się w przypadku odwołania szkolenia lub innych zmian organizacyjnych.
Ewentualnej rezygnacji należy dokonywać nie później niż na 3 dni robocze przed terminem szkolenia,
W przeciwnym razie uczestnik zostanie obciążony całością kosztów, niezależnie od powodów rezygnacji.
Nieobecność zgłoszonego uczestnika zobowiązuje do zapłaty pełnej należności.

� Tak, wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych w celu realizacji zgłoszenia oraz dla celów
marketingowych przez Centrum Edukacji Vademecum zgodnie z ust. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 101 z 2002,
poz. 926 późn. zm.) oraz z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 z 2002, poz. 1204 z późn. zm.).

Przesłanie karty zgłoszenia stanowi akceptację warunków uczestnictwa w szkoleniu.

......................................................................... ....................................................................
pieczęć zakładu pieczęć i podpis osoby uprawnionej

*Właściwe zaznaczyć.
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