
K ARTA  ZGŁOSZENI A

Temat szkolenia: ....................................................................

Data szkolenia: .............................

Cena szkolenia/os.: ............................. Kod rabatowy: .............................

l.p. Imię i nazwisko zgłaszanego uczestnika l.p. Imię i nazwisko zgłaszanego uczestnika

1 ............................. 3 .............................

2 ............................. 4 .............................

DANE DO FAKTURY /RACHUNKU:

Nazwa Firmy:
Imię i nazwisko     w przypadku osoby prywatnej

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

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

Adres: ....................................................................

NIP: .............................

Imię i nazwisko osoby do kontaktu: .............................

Tel.: ............................. e-mail: ....................................................................

 TAK Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przekazywania mi na powyższy adres
elektroniczny informacji handlowych przez  PW KABO Kazimierz Boguski

Administratorem  danych  osobowych  jest  PW  KABO Kazimierz  Boguski(ul.  Mickiewicza  29,  18-400  Łomża),  NIP:7180026475;  REGON:
451106901. 

Potwierdzam, że zapoznałem /-am się i akceptuję następujące zasady uczestnictwa w szkoleniu: 
1. Przesłanie wypełnionej Karty Zgłoszenia jest warunkiem wpisania osoby na listę uczestników i  stanowi równocześnie podstawę do

wystawienia dokumentu proforma oraz zobowiązanie do zapłaty za szkolenie. 

2. Ostateczne potwierdzenie realizacji szkolenia zostanie przesłane do Zgłaszającego, na podany przez niego adres e-mail na 7 dni
przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia i będzie zawierało informacje organizacyjne oraz dokument proforma.

3. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wcześniejsze dokonanie płatności za szkolenie na podstawie dokumentu proforma.

4. W przypadku pisemnej rezygnacji z udziału w szkoleniu do 7 dni przed terminem jego rozpoczęcia, zwracane jest 100% kosztów.
Klienci, którzy nie odwołają pisemnie swojej obecności na szkoleniu do 7 dni przed terminem jego rozpoczęcia, i nie wezmą udziału
w szkoleniu mogą zostać obciążeni pełnymi kosztami uczestnictwa. 

5. PW KABO Kazimierz Boguski zastrzega sobie prawo do odwoływania szkoleń. W przypadku odwołania szkolenia uczestnicy otrzymują
pełen zwrot wniesionej opłaty.

............................. .............................
miejscowość, data Podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania firmy
Pieczątka firmowa

Wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia proszę przesłać: skan na adres e-mail: kontakt@pwkabo.pl, złożyć osobiście lub
przesłać na adres siedziby Organizatora szkolenia. 

Karta zgłoszenia
Nr wydania: 01

Data wydania: 2018-08-06
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