FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA SZKOLENIE :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........
temat szkolenia

……………………………..………………..
Data szkolenia (dd/mm/RR)

INFORMACJE DODATKOWE:
Potwierdzenie terminu oraz szczegółowe informacje
odnośnie szkolenia wysyłamy na 7 dni przed datą
szkolenia

……………………………..………………..
Cena NETTO szkolenia/osobę + 23%VAT

INFORMACJA O UCZESTNIKACH SZKOLENIA:
1.

2.

3.

Imię i Nazwisko :

Stanowisko :

Tel. kontaktowy :

E-mail :

Imię i Nazwisko :

Stanowisko :

Tel. kontaktowy :

E-mail :

Imię i Nazwisko :

Stanowisko :

Tel. kontaktowy :

E-mail :

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ / PŁATNIKA:
Pełna nazwa Firmy :
Pełny adres Firmy :
NIP:

Telefon :

FAX:

E-mail:

Imię i nazwisko osoby
zgłaszającej

Stanowisko:

Tel. kontaktowy:

E-mail :

Łączna ilość osób :

Łączna kwota:

Netto+23%VAT

Łączna kwota słownie :
!!! UWAGA !!!
Wypełniony formularz należy wydrukować, podpisać i przesłać faksem pod numer (22) 201-92-82 lub zeskanować i przesłać na adres biuro@trainersteam.pl
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia, potwierdzimy wpisanie uczestników na listę szkolenia drogą e-mail.
Wpłaty należy dokonać w ciągu 7 dni od daty wystawienia faktury VAT, nie później jednak niż w dniu rozpoczęcia szkolenia.
Wpłaty należy dokonać na konto Firmy Trainers Team – Firma Szkoleniowa, ul. Ks. Jana Sitnika 3 lok. 27, 01-410 Warszawa, NIP: 534-219-43-46
numer konta: ING Bank Śląski S.A. nr 36 1050 1924 1000 0090 9039 5121
Uczestnik może się wycofać z udziału w szkoleniu (formie pisemnej), bez ponoszenia kosztów, w terminie 7 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia szkolenia. Po upływie tego
terminu zgłaszający zapłaci 75% kwoty szkolenia.
W przypadku nieobecności uczestnika / -ów na szkoleniu, bez uprzedniego pisemnego powiadomienia, zgłaszający zapłaci 100% kwoty szkolenia.
Gdyby szkolenie nie odbyło się z powodu nie zebrania minimalnej grupy uczestników (min. 7 osób) lub z powodów niezależnych od organizatora, zgłaszającemu zostanie
zaproponowany udział w szkoleniu o tej samej tematyce w innym terminie lub w ciągu 10 dni roboczych zostanie zwrócona pełna kwota za szkolenie.

Przesyłając powyższe zgłoszenie zgadzam się na otrzymywanie pocztą elektroniczną na podany adres e-mail ofert szkoleniowych i doradczych firmy Trainers Team zgodnie z Ustawą o
świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 26 sierpnia 2002r. (Dz. U. nr 144 poz. 1204)

DZIĘKUJEMY ZA SKORZYSTANIE Z NASZEJ OFERTY.
Trainers Team – Firma Szkoleniowa
Tel. (22) 201-94-27
ul. Ks. Jana Sitnika 3 lok. 27, 01-410 Warszawa
biuro@trainersteam.pl

Podpis i pieczątka osoby zgłaszającej

