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FORMULARZ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W SZKOLENIU 
 

 

DANE PERSONALNE 

Imię i nazwisko  

PESEL  

Data i miejsce 

urodzenia 

 

Stanowisko  

Instytucja 
 

NIP  

Adres zamieszkania 
 

    Tel./fax  

    e-mail  

 

 

 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W SZKOLENIU 

 

Zgłaszam swój udział w szkoleniu ……………………………………………………………………………………………………………….. 
                                                                                                                                 tytuł szkolenia 

 

Miejsce szkolenia: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Termin szkolenia: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Nocleg: 

 

 Tak   

 Nie 

  

 
Uwagi: 
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REGULAMIN UCZESTNICTWA W SZKOLENIU 
 

Szkolenia otwarte w Lublinie odbywają się w naszej siedzibie przy ul. Jana Sawy 2 (budynek ZANA HOUSE)  
w godz. 9.00-17.00 (chyba, że jest zaznaczone inaczej).  
 
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia udziału w szkoleniu oraz 
dokonanie zapłaty na podstawie faktury pro-forma najpóźniej w dniu szkolenia. 
 
Koszt szkolenia dwudniowego dla jednej osoby -  699,00 zł. (brutto) 
 
Konto do wpłat:  91 1140 2004 0000 3202 4573 7651  w  mBank. 
  
W cenę nie wliczono opłaty za nocleg w hotelu.  
 
W przypadku chęci korzystania z noclegu uczestnik zobowiązany jest poinformować o tym fakcie organizatora. 
Zryczałtowana opłata za nocleg ze śniadaniem w pokoju dwuosobowym  wynosi 110,00  zł (brutto).W przypadku 
rezerwacji noclegu przez organizatora,  zastrzega on sobie prawo do wskazania miejsca noclegu.  
Szkolenia odbywają się przy minimalnej liczbie 10 uczestników, zebranych na 5 dni przed szkoleniem. Osoby zgłoszone 
informowane są z 5-dniowym wyprzedzeniem o realizacji szkolenia. 
  
W przypadku odwołania szkolenia przez firmę EUROPART, pełna kwota wpłacona na poczet szkolenia zostanie 
niezwłocznie zwrócona na konto klienta, lub – jeżeli klient wyrazi zgodę- zostanie mu zaproponowany inny termin 
szkolenia.  
  
Jeżeli uczestnik nie będzie mógł uczestniczyć w opłaconym terminie ze szkolenia to:  

 jeżeli zgłosi ten fakt najpóźniej na pełne 14 dni kalendarzowych przed szkoleniem, wówczas niezwłocznie 
zwracamy mu pełną kwotę jego wpłaty, lub z jego miejsca może skorzystać inna wskazana osoba lub 
może wybrać inne szkolenie (termin i temat) w miarę wolnych miejsc na szkoleniu oraz po wyrównaniu 
przez strony ewentualnych różnic w cenie,  

 jeżeli zgłosi ten fakt najpóźniej na 2 dni robocze przed szkoleniem, wówczas niezwłocznie zwracamy mu 90% 
z kwoty jego wpłaty, lub z jego miejsca może skorzystać inna wskazana osoba lub może wybrać inne 
szkolenie (termin i temat) w miarę wolnych miejsc na szkoleniu oraz po wyrównaniu przez strony 
ewentualnych różnic w cenie,  

 jeżeli zgłosi ten fakt w przeddzień rozpoczęcia szkolenia, wówczas z jego miejsca może skorzystać inna 
wskazana osoba lub może wybrać inne szkolenie (termin i temat) w miarę wolnych miejsc na szkoleniu 
oraz po wyrównaniu przez strony ewentualnych różnic w cenie,  

 Nieusprawiedliwiona nieobecność na szkoleniu oznacza zarówno brak zwrotu dokonanej wpłaty, jak i 
utratę prawa do przeniesienia się lub zapisania innej osoby w swoim zastępstwie na inne szkolenie.  

 Uwzględniamy oczywiście przypadki losowe! 

 
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę EUROPART Sp. z o.o.  moich danych osobowych zawartych w 
formularzu wyłącznie dla potrzeb procesu rejestracji oraz w celach marketingowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie 
Danych Osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926). Świadom jestem faktu, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych oraz 
prawo do ich poprawiania. 

 
 
 
 
        ……………..................................                               …………………………………………. 
                  Miejscowość, data             Czytelny podpis uczestnika 

 
Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać do biura  faksem  82/57 25 459 

lub mailem:  biuro@europart.wlodawa.pl 
 
 

 

http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=pl&msa=0&msid=107929913546057634814.00044a83adf0ab86bfdac&ll=52.224487,21.14542&spn=0.034964,0.07596&z=14
mailto:biuro@europart.wlodawa.pl

