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FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE
Dane dotyczące szkolenia:
Temat szkolenia

Termin szkolenia

Miasto

Cena szkolenia/Osobę

Łączna kwota zamówienia (ilośd Uczestników X cena)
Osoby zgłaszane na szkolenie:
Imię i Nazwisko

Stanowisko

E-mail

Telefon/GSM

Dane do wystawienia faktury (Zamawiający):
Nazwa firmy
Adres firmy
NIP
Osoba odpowiedzialna za szkolenie
Telefon
E-mail
UWAGA: Zgłoszenie na szkolenie należy przesład na adres: biuro@edubis.com.pl
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy „Regulamin szkoleo otwartych” firmy EduBis.
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie do organizatora podpisanego formularza zgłoszenia.
W cenie szkolenie jest uczestnictwo jednej osoby w szkoleniu, materiały szkoleniowe, dyplom ukooczenia, przerwy kawowe oraz obiad. Przed
szkoleniem, po uprzednim otrzymaniu pisemnego potwierdzenia rezerwacji miejsca na szkoleniu wraz z danymi do płatności, prosimy o dokonanie
wpłaty na wskazane konto. Płatnośd powinna wpłynąd na konto EduBis najpóźniej 4 dni przed szkoleniem. Po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty na
adres mailowy, zostanie wystawiona faktura VAT.W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu złożonej na piśmie do 10 dni przed terminem
rozpoczęcia szkolenia wniesiona opłata zostanie zwrócona w całości na konto Zamawiającego. Podane wyżej dane Zamawiającego zostaną
wykorzystane do sporządzenia faktury VAT za usługi szkoleniowe.
Upoważniamy firmę EduBis do wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy, zgodnie z powyższym zamówieniem.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia szkolenia z przyczyn niezależnych od niego oraz nie ponosi odpowiedzialności za
szkody spowodowane odwołaniem szkolenia. W takiej sytuacji, wszelkie przedpłaty zostaną zwrócone w całości w ciągu 10 dni roboczych na konto
wskazane przez Zamawiającego.
Wyrażam zgodę na umieszczenie w/w danych osobowych w bazie danych Klientów EduBis (Ustawa z dnia 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych
Dz. Ust. Nr 133 poz. 883) oraz zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowych od EduBis w rozumieniu ustawy z 18.07.2002 r. – Dz. U Nr 144,
poz.1204, o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podane adresy e-mail.

Podpis osoby upoważnionej

Pieczęd firmowa

