KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W USŁUDZE SZKOLENIOWO-ROZWOJOWEJ
TYTUŁ: „KIEROWNIK

SKŁADOWISKA ODPADÓW”

DATA SZKOLENIA: ……………………………

DANE UCZ E STNI K Ó W

K O SZ T UDZ I AŁ U

IMIĘ I NAZWISKO:

1.

TELEFON
KONTAKTOWY:

STANOWISKO:

1800 zł netto udział 1os
1650 zł netto przy udziale min. 2os
Dodatkowe koszty::
300 zł netto dopłat do udziału
w szkoleniu stacjonarnym

E-MAIL:

70 zł netto materiały drukowane

IMIĘ I NAZWISKO:

2.

TELEFON
KONTAKTOWY:

STANOWISKO:

1650 zł netto przy udziale min. 2os
Dodatkowe koszty::
300 zł netto dopłat do udziału
w szkoleniu stacjonarnym
70 zł netto materiały drukowane

E-MAIL:

Zgłoszenie na szkolenie poprzez Bazę Usług Rozwojowych (BUR):

TAK

NIE

ULICA, NR
KOD, MIASTO

………………………………………………………….
pieczęć firmowa

Instytucja klasyfikuje się jako przedsiębiorstwo (zaznaczyć właściwe):
Instytucja

jest płatnikiem VAT

Duże

nie jest płatnikiem VAT

nie dotyczy
jest zwolniona z VAT*

Opłatę za udział w szkoleniu (łączną kwotę brutto)
należy dokonać w terminie wskazanym w otrzymanej
FV/FV PRO-Formie na konto nr:

63 1090 1740 000 0 0001 0246 2320
(Santander BP O/Bielsko-Biała).

Zgłaszający upoważnia Ekologus Sp. z o.o. –
NIP: 547-19-40-780, do wystawienia faktury VAT
bez podpisu osoby upoważnionej.

PEŁNA NAZWA

Średnie

Podstawą udziału w szkoleniu jest przesłania faxem
lub pocztą elektroniczną wypełnionej i podpisanej
przez osobę decyzyjną karty zgłoszenia w terminie
do 7 dni roboczych.

………………………
zł netto

DANE I NSTY TUCJ I Z G Ł ASZ AJĄC E J ( D A N E D O F A K T U R Y )

Małe

NAJWAŻNIEJSZE WARUNKI UCZESTNICTWA

W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko
uczestnika/-ów oraz nr FV / FV PRO-Formy.

Wypełniając kartę zgłoszenia Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgłoszonego uczestnika przez Organizatora w celu kontaktowania się
z Usługobiorcą i/lub uczestnikiem, do celów informacyjnych, księgowych oraz innych czynności związanych z uczestnictwem w usłudze szkoleniowo-rozwojowej. Dane w tych
celach przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Mikro

pełna treść regulaminu na www.ekologus.pl/nota-prawna

ŁĄCZNA KWOTA

UWAGI (np. indywidualne warunki płatności, udział online lub stacjonarnie):

NIP

PRZESŁANA UZUPEŁNIONA KARTA ZGŁOSZENIA
STANOWI UMOWĘ UCZESTNICTWA W SZKOLENIU
ORAZ OZNACZA AKCEPTACJĘ REGULAMINU USŁUG
SZKOLENIOWO-ROZWOJOWYCH

………………………………………………………….
podpis osoby decyzyjnej

*dotyczy Instytucji finansowanych co najmniej w 70% ze środków publicznych (Art. 43 ust. 1 pkt. 29 Ustawy o VAT)

UZUPEŁNIONĄ I PODPISANĄ KARTĘ ZGŁOSZENIA NALEŻY ODESŁAĆ NA E-MAIL: szkolenia@ekologus.pl

NAJWAŻNIEJSZE WARUNKI REZYGNACJI
Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej
w terminie do 10 dni roboczych przed szkoleniem,
aby uzyskać pełny zwrot wpłaconej kwoty za udział.
W przypadku otrzymania rezygnacji w terminie
krótszym niż 10 dni robocze przed rozpoczęciem
szkolenia, Zgłaszający zobowiązany będzie do zapłaty
pełnej opłaty (brutto) za udział w szkoleniu.
Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności
uiszczenia opłaty.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu
i miejsca szkolenia ze względów organizacyjnych lub
wyznaczenia
równoważnego
zastępstwa
w przypadku, gdy wykładowca nie będzie mógł
poprowadzić zajęć z przyczyn losowych.
W przypadku odwołania szkolenia Organizator
niezwłocznie poinformuje o tym fakcie każdego
z uczestników, a zwrot zapłaty za udział dokonany
będzie niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni
roboczych od daty odwołania.

