niepubliczna placówka oświatowa
32-300 Olkusz, ul. Strzelców Olkuskich 7/64 NIP: 637 152 38 24, REGON: 273219296
BIURO: 32-300 Olkusz, ul. Kr. K. Wielkiego 29/33 tel. kom. 509-954-651, (32) 641 17 15
e-mail: biuro@vademecum.org.pl
Konto: 14 1160 2202 0000 0004 5361 4747

Planowanie ślubu i wesela

TERMIN SZKOLENIA:

CENA SZKOLENIA:

SZKOLENIE ONLINE
19 lipca 2022r.
Godz. 17.00-19.00

PLATFORMA TEAMS

179,00 zł/os brutto

Link lub kod do szkolenia zostanie
do Państwa przesłany w dniu szkolenia po
wysłaniu formularza zgłoszeniowego
oraz opłaceniu faktury ProForma.

Szkolenie skierowane jest do: restauracji, kawiarni, hoteli i zajazdów, organizujących imprezy

Wykładowca:

Mgr inż. Katarzyna Piojda – od 18 już lat dziennikarka największej gazety regionalnej w Polsce, zajmująca się
przede wszystkim tematami z obszaru pomocy społecznej i biznesu; wykładowca na kilku uczelniach.
Ukończyła studia doktoranckie z zakresu rolnictwa, a magisterskie - z zarządzania zasobami ludzkimi.

Program spotkania szkoleniowego

1. Ślub cywilny i konkordatowy
1.1. Ślub cywilny krok po kroku
1.2. Ślub wyznaniowy - procedura
1.3. Ślub w plenerze
2. Planowanie ślubu i wesela
2.1. Cennik ślubny i weselny
2.2. Terminarz ślubny
2.3. Ślub i wesele w dobie inflacji
2.4. Wesele w wersji mini, czyli poczęstunek zamiast wesela

Pozostałe tematy i terminy szkoleń:

• 11.07- Węgiel plus. Rządowe dopłaty do węgla w sezonie grzewczym 2022/2023.
szkolenie skierowane jest do:
spółdzielni/wspólnot mieszkaniowych/administratorów nieruchomości, do składów węgla, do domów
seniora i uniwersytetów trzeciego wieku

• 12.07- Wynajem mieszkań i użyczenie mieszkań Ukraińcom przez Polaków.
szkolenie skierowane jest do:
biur nieruchomości, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot i deweloperów

• 13.07- Zatrudnianie Ukraińców przez Polaków.
szkolenie skierowane jest do:
przedsiębiorstw (np. produkcyjnych, usługowych), organizacji pracodawców

• 14.07- Dodatek energetyczny 2022 i dodatek mieszkaniowy.
szkolenie skierowane jest do:
ośrodków pomocy społecznej i organizacji pozarządowych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych

• 15.07-Kredyty hipoteczne 2022 w dobie inflacji – rządowa pomoc dla kredytobiorców.
szkolenie skierowane jest do:
pośredników finansowych, do deweloperów i agencji nieruchomości.

• 18.07- Wyłudzanie i oszustwa internetowe.
szkolenie skierowane jest do:
domów seniora, uniwersytetów trzeciego wieku

• 19.07- Planowanie ślubu i wesela.
szkolenie skierowane jest do:
restauracji, kawiarni, hoteli i zajazdów, organizujących imprezy

• 20.07- Pomoc dla najuboższych z ośrodka opieki społecznej.
szkolenie skierowane jest do:
szkół, przedszkoli, organizacji pozarządowych i charytatywnych

Wszystkie oferty powyższych szkoleń dostępne są w zakładce „aktualne szkolenia” na naszej
stronie internetowej: www.vademecum.org.pl

Warunki uczestnictwa:
•

•

•

Przesłanie formularza zgłoszeniowego oraz opłacenie faktury Pro-Forma, która zostanie do Państwa
wysłana od razu po otrzymaniu przez nas zgłoszenia. Opłata stanowi podstawę do wpisania na listę
uczestników szkolenia.
Po otrzymaniu opłaty za Fakturę Pro-Forma, w dniu szkolenia zostanie przesłany do Państwa kod/link
umożliwiający dostęp do spotkania szkoleniowego, oraz materiały szkoleniowe na wskazany przez
Państwa wcześniej adres e-mail w formularzu zgłoszeniowym.
Prawidłowa faktura zostanie przesłana do Państwa w dniu szkolenia na adres e-mailowy.
Należność za udział w szkoleniu należy przesłać na konto:
Centrum Edukacji „VADEMECUM” Mariusz Gąszczak

nr konta 02 1160 2202 0000 0002 2867 4097

FORMULARZ

ZGŁOSZENIOWY

Prosimy o przesłanie e-mailem na: biuro@vademecum.org.pl
OTRZYMANIE FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO POTWIERDZAMY MAILOWOW PRZYPADKU NIEOTRZYMANIA POTWIERDZENIA,PROSIMY O
KONTAKT TELEFONICZNY: 502-353-970, (32) 641 17 15

Zgłaszamy na szkolenie z zakresu: Planowanie ślubu i wesela
1. Pan /i/ ......................................................................................... stanowisko:.............................................................
(DRUKOWANE LITERY)

e-mail:..................................................................... tel. kontakt......................................................................................

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

e-mail:..................................................................... tel. kontakt.....................................................................................

Termin szkolenia: 19.07.2022r.
Dane do faktury (nazwa i adres firmy):
NABYWCA: ......................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

*WYPEŁNIĆ OBOWIĄZKOWO:

1. Adres mail na który zostanie wysłana Faktura, Faktura ProForma:..........................................................
2. Materiały szkoleniowe oraz kod do platformy TEAMS:...............................................................................
NUMER RACHUNKU: 02 1160 2202 0000 0002 2867 4097 (termin płatności 3 dni po otrzymaniu faktury ProForma)

WARUNKI UCZESTNICTWA:
Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na szkolenie jest przesłanie wypełnionego formularza e-mailem na nasz adres oraz opłacenie faktury ProForma.
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 Centrum Edukacji Vademecum.

................................................
pieczęć zakładu

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

