ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE
ZMIANY W OBSZARZE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY
W RODZINIE – NOWE PRZEPISY,
NOWE UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI
Oświadczamy, że ww. szkolenie jest finansowane przynajmniej w 70% ze środków publicznych oraz ma charakter kształcenia
zawodowego lub służy przekwalifikowaniu zawodowemu, dlatego korzystamy z przysługującego nam zwolnienia z VAT.

 TAK (jeśli podlega zwolnieniu z VAT 23%)

 NIE (jeśli nie podlega zwolnieniu VAT 23%)

Prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres: kontakt@makarska-kancelaria.pl

Proszę wypełnid DRUKOWANYMI LITERAMI
Dane zgłaszającego
Pełna nazwa:

NIP:

Ulica:

Kod pocztowy:

Miejscowośd:

Osoba do kontaktu:

Tel:

E-mail osoby:

Stanowisko:

DATA SZKOLENIA:

Lista osób zgłaszających
Ilośd osób

Cena szkolenia

Cena łączna

Cena za uczestnika 350,00 zł brutto
Kolejny uczestnik biorąca udział w szkoleniu 10% RABAT
Cena szkolenia obejmuje: materiały dydaktyczne, zaświadczenie o ukooczeniu szkolenia.

Zgłaszamy do udziału w szkoleniu następujące osoby
Imię i nazwisko

✍

Telefon

Adres e-mail

1
2
3
Warunki dokonania zgłoszenia:

1. Przesłanie wypełnionego zgłoszenia pocztą elektroniczną na adres kontakt@makarska-kancelaria.pl jest zobowiązaniem do
zapłaty za szkolenie. Płatnośd za udział w szkoleniu powinna byd zrealizowana nie później niż na 2 dni przed rozpoczęciem
szkolenia w formie przedpłaty na konto:
PKO BP S.A. - 72 1020 1475 0000 8602 0248 4350.
2. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu. Rezygnacja może byd
dokonana najpóźniej na 5 dni przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub
nieobecnośd na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy
w szczególności w przypadku: nie zebrania grupy i niedyspozycji trenera. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie
zwrócone zgłaszającym.
4. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-3 i akceptuję je. Oświadcza, że zapoznał się
z Regulaminem organizacji szkoleo i akceptuje treści w nim zawarte. Regulamin dostępny jest na stronie www.makarskakancelaria.pl, zgadza się na przetwarzanie danych osobowych przez Kancelarię w celu realizacji zamówienia.

Data i podpis

Pieczątka firmowa

