FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA
Na szkolenie
„Efektywność energetyczna”
26-27.06.2018 Warszawa
Koszt uczestnictwa: 960 zł netto za 2 dni szkolenia
15% zniżki dla członków UPEBI
20% zniżki dla drugiej osoby
DANE UCZESTNIKA:
Imię i nazwisko: _____________________________________________
Stanowisko:_________________________________________________
Firma: _____________________________________________________
Tel. bezpośredni: ____________________________________________
e-mail bezpośredni: __________________________________________
Adres: _____________________________________________________
Osoba kontaktowa (tel., e-mail): ________________________________

DANE DO PRZELEWU:
Fundacja Promocji Kształcenia
ul. Solec 79 m 18
00-402 Warszawa
Numer konta:
Bank Millenium: 14 1160 2202 0000 0001 6357 4562
DANE DO FAKTURY:
Pełna nazwa firmy: ___________________________________________
Adres (ulica, kod pocztowy, miasto): _____________________________
__________________________________________________________
NIP: ______________________________________________________

Regulacje dotyczące szkolenia:
1. Cena szkolenia 960 zł netto obejmuje: uczestnictwo w 2dniowym szkoleniu, wyżywienie oraz materiały. Cena nie
obejmuje kosztu noclegu.
2. Szkolenie może mieć zarówno charakter otwarty jak i
zamknięty.
3. Minimalna liczba uczestników: 6 osób.
4. Brak zgłoszenia się określonej minimalnej liczby uczestników
spowoduje zmianę terminu szkolenia.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia
lub jego odwołania w przypadkach losowych oraz wyznaczenia
zastępstwa dla trenera, który nie może wziąć udziału w
szkoleniu.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
7. Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona. W przypadku
niezakwalifikowania się klienta na szkolenie w terminie
wskazanym w formularzu, Fundacja Promocji Kształcenia
zagwarantuje miejsce klientowi na kolejnym szkoleniu z tej
samej serii, o czym niezwłocznie poinformuje uczestnika.
8. Po przesłaniu zgłoszenia
klient otrzymuje od Fundacji
Promocji Kształcenia potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
9. Płatność za szkolenie odbywa się na podstawie faktury pro
forma.
10. Chęć rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić na
adres sekretariat@fpk.edu.pl.
11. Rezygnacja wymaga zachowania formy pisemnej.
12. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 5 dni przed
rozpoczęciem szkolenia
uczestnik zobowiązany jest do
poniesienia 80% ceny szkolenia.
13. Nieodwołanie zgłoszenia oraz niewzięcie udziału w wydarzeniu
powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
14. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z
udziału.

e-mail: ____________________________________________________
Telefon: ___________________________________________________
Faktura:
Oświadczamy, że jesteśmy płatnikami VAT
Nasz numer NIP ……………………………………………………

Fakturę proszę wysłać

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych przez Fundację Promocji Kształcenia, w
związku z prowadzoną procedurą.
Wyrażam
zgodę
na
otrzymywanie
informacji
marketingowych/handlowych dotyczących działalności Fundacji
Promocji Kształcenia drogą elektroniczną na podany powyżej adres
poczty elektronicznej.

w wersji papierowej
E-mail
.....................................................................................................................
podpis

data i pieczątka

