Skan zgłoszenia prosimy odesłać na adres zgloszenia@jednostki-budzetowe.com.pl lub faksem na numer 22 378 20 96
Zgłoszenie udziału w szkoleniu „Jednostki-budzetowe.pl”
Tytuł szkolenia:
Data szkolenia:

Miejsce szkolenia (miasto):

Dane do faktury:
Nazwa instytucji:
Adres:
NIP:
Osoba koordynująca zgłoszenie:
telefon / email:
Dane uczestników:
(1) imię i nazwisko:
stanowisko:
dział/ dept.:
adres email:
nr telefonu:
(2) imię i nazwisko:
stanowisko:
dział/ dept.:
adres email:
nr telefonu:
(w przypadku zgłoszenia więcej niż 2 osób prosimy o podanie ich listy na oddzielnej kartce podając powyższe dane kontaktowe)
Koszt udziału jednej osoby w szkoleniu:

+ 23% VAT

Drugi i kolejny uczestnik z firmy, uczestnik
poprzednich warsztatów: 10% zniżki

+ 23% VAT

Wartość do zapłaty razem:

zł brutto
zł brutto
złł

Oświadczam, że szkolenie finansowane jest w min. 70% wartości ze środków publicznych i w związku z tym jest zwolnione z VAT
(proszę zaznaczyć, jeśli tak)
Warunkiem uczestnictwa jest odesłanie na adres zgloszenia@jednostki-budzetowe.com.pl skanu wypełnionego i podpisanego
formularza zgłoszeniowego (lub faksem na nr 22 378 20 96) oraz wpłata w terminie 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lecz
nie później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia. Ewentualną rezygnację z udziału przyjmujemy wyłącznie w formie
pisemnej. W przypadku rezygnacji później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia pobrana zostanie opłata w wysokości 100%
opłaty za udział. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w szkoleniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Niedokonanie
wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Wpłat należy dokonywać na konto:
84 1300 0000 2016 9613 8000 0001 (Alior Bank) W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko uczestnika. Przesłane zgłoszenie jest
jednoznaczne z zawarciem wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a firmą Personalities Katarzyna Łasak, właścicielem marki „jednostkibudzetowe.pl”; oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgłoszonych
uczestników w celach przetworzenia płatności, promocji i marketingu. Wyrażający zgodę na przetwarzanie danych mają prawo kontroli i
weryfikacji przetwarzania danych, które ich dotyczą oraz do odwołania udzielonej zgody.


Imię, nazwisko, stanowisko i podpis osoby akceptującej zgłoszenie, pieczątka instytucji
Informacje i zgłoszenia: Anna Kraszewska zapytania@jednostki-budzetowe.pl | tel.: 696 312 232 | www.jednostki-budzetowe.pl

