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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA SZKOLENIE : 

Dane szkolenia 

Temat szkolenia:…………………………………………………………………………………………… 

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

Koszt :…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Dane Płatnika 

Nazwa Płatnika:…………………………………………………………………………………………... 

Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Miejscowość:……………………………… …………………………………………………………………………………………..                                                                                                        

Kod pocztowy:…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nip:………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nr tel.:  ………………………………… ……………………………………………...                         

E-mail:………………………………………………………………………………… 

Osoba kontaktowa: 

Imię i nazwisko:  …………………………………………………………………….                                                                                                

 E-mail/tel.:   ………………………………………………………………………… 

 Dane uczestników szkolenia 

 Imię i Nazwisko:………………………………………………………………………………………………………………………… 

Stanowisko:…………………………………………………………………………………………………………… 

UWAGI: ( nocleg )……………………………………………………………………………. 

 

Nieodwołanie zgłoszenia i brak udziału w szkoleniu ,spowoduje obciążenie pełnymi kosztami 
uczestnictwa. 
Rezygnacja z udziału w szkoleniu w terminie krótszym niż 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia nie 
zwalnia uczestnika z obowiązku zapłaty za szkolenie. 
 
 
 
Wypełniając niniejszy formularz wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i przesyłanie informacji handlowych 

drogą elektroniczną przez firmę Łap-Art. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wodna 33 w celu realizacji zamówienia, jak również w celach 

marketingowych. Informujemy jednocześnie, że mają Państwo prawo wglądu w te dane oraz możliwość ich poprawiania. Zapewniamy, że 

dane nie będą udostępniane innym firmom bez Państwa zgody i wiedzy. Dane są chronione zgodnie Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późń. zm.). 

 
 
..............                             ...............................                           ............................... 
   data                      Pieczątka          

            firmowa                            Pieczątka i podpis osoby upoważnionej  



 

    

 www.szkolenia-pr.com.pl 

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU : 

 

 

1. Wypełniony i podbity pieczątką firmową formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać w formie elektronicznej 

format PDF na adres: biuro@szkolenia-pr.com.pl  

2. Cena szkolenia obejmuje koszt: materiałów szkoleniowych, dyplom uczestnictwa w szkoleniu. 

3. Opłata za udział w szkoleniu nastąpi na podstawie wystawionej przez organizatora FV w terminie 14 dni od 

realizacji szkolenia (data wpływu na konto) na rachunek KK  

4.  KK zastrzega sobie możliwość zmiany terminu szkolenia wskazując nowy termin. 

5. Podpisanie formularza zgłoszeniowego  jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków i jest 

jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy  KK a uczestnikiem szkolenia. 

 

 

 

 

  

Wypełniając niniejszy formularz wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i przesyłanie informacji handlowych drogą 

elektroniczną przez firmę Łap-Art. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wodna 33 w celu realizacji zamówienia, jak również w celach marketingowych. 

Informujemy jednocześnie, że mają Państwo prawo wglądu w te dane oraz możliwość ich poprawiania. Zapewniamy, że dane nie będą udostępniane 

innym firmom bez Państwa zgody i wiedzy. Dane są chronione zgodnie Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 

2002 r. Nr 101, poz. 926 z późń. zm.). 

 
Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/am się oraz akceptuję treść obowiązujących  w KK. warunków uczestnictwa w 
szkoleniu otwartym 
 

 

  ..............                             ...............................                           ............................... 
     data                      Pieczątka          

            firmowa                            Pieczątka i podpis osoby upoważnionej  
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