FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Wypełniony formularz należy odesłać na e-mail: szkolenia@futureskills.pl

Organizator:
Future Skills Magdalena Wojtkowiak
Dobrzykowice 55-002 ul. Nowa 2
NIP: 899-218-63-76
Biuro:
Wrocław 51-422; ul. Bociania 4

Zgłoszenie do szkolenia:

Temat
Data
Miejsce
Cena
Dane uczestników szkolenia:

Imię i nazwisko
Stanowisko
E- mail
Tel.

Imię i nazwisko
Stanowisko
E- mail
Tel.

Zamawiający szkolenie/ Płatnik: (konieczne do wystawienia faktury VAT)

Nazwa Płatnika
Adres
NIP
Tel.
Faks
Branża
Ważne informacje:
1.Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie zgłoszenia z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej faksem, pocztą
zeskanowaną kopię na adres e-mail szkolenia@futureskills.pl
2. Płatność w wysokości 100% ceny szkolenia należy dokonać nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia, na rachunek
bankowy: BANK ZACHODNI WBK S.A. we Wrocławiu - 02 1090 1522 0000 0001 2332 4562
Po dokonaniu płatności otrzymają państwo fakturę VAT.
3. W przypadku, gdyby szkolenie nie odbyło się z powodu nie zebrania minimalnej grupy uczestników lub powodów niezależnych od
organizatora, zgłaszającemu zostanie zaproponowany udział w szkoleniu w innym terminie lub w ciągu 5 dni roboczych zostanie
zwrócona pełna kwota wpłaty.
4. Zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej rezygnacji do 10 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
5. W przypadku rezygnacji zgłoszonej osoby później niż 10 dni przed terminem szkolenia lub nieobecności zgłoszonej osoby
zamawiający szkolenie zobowiązany się pokryć 100% należności za szkolenie.
6. Wysłanie wypełnionej karty zgłoszenia jest równoznaczne z upoważnieniem Future Skills Magdalena Wojtkowiak do wystawienia
faktury VAT bez Państwa podpisu.
7. Cena zawiera koszt uczestnictwa w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikaty ukończenia szkolenia, przerwy kawowe, lunch.
8. Oświadczam, że akceptuję warunki udziału w szkoleniu.
9. Zleceniodawca wyraża zgodę na powoływanie się przez Zleceniobiorcę na wykonane na jego rzecz usługi w celach referencyjnych
poprzez odwołanie się do nazwy, logo i ogólnego opisu projektu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie zawartych w formularzu danych osobowych dla celów
marketingowych przez firmę FutureSkills Marcin Wojtkowiak zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833)
oraz na otrzymywanie pocztą elektroniczną informacji Marketingowych dotyczących szkoleń, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(informacji na temat prowadzonych szkoleń i warsztatów organizowanych przez Firmę FutureSkills)
(z dnia 18 lipca 2002 roku, Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. Zm.)

…………………………………….. ………………………………..
Data i podpis zlecającego Pieczątka Firmy

FutureSkills, tel. +48 531 058 864, szkolenia@futureskills.pl, biuro@futureskills.pl, www.futureskills.pl

