BEAUTY PROF BARBARA KOŹLIŃSKA CENTRUM SZKOLENIOWO - USŁUGOWE

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
NAZWA SZKOLENIA

pp
DATA SZKOLENIA

UCZESTNIK:
Imię/imiona i nazwisko
Adres zamieszkania
Telefon prywatny/adres e-mail
Data i miejsce urodzenia / Pesel
Warunki umowy:
1.

2.

Niniejsza umowa określa wzajemne zobowiązania BEAUTY PROF Barbara Koźlińska Centrum
Szkoleniowo-Usługowe zwanej Organizatorem i Strony Zgłaszającej udział w szkoleniu na warunkach
określonych w zgłoszeniu.
Strona Zgłaszająca udział w szkoleniu zobowiązuje się do wniesienia opłaty przed rozpoczęciem
szkolenia w wysokości wynikającej z niniejszego zgłoszenia na konto:
ALIOR BANK S.A numer:

3.
4.

5.
6.

7.

31 2490 0005 0000 4500 6959 5671

Podstawą do przyjęcia Uczestnika na szkolenie jest dokonanie pełnej wpłaty na 7 dni przed jego
rozpoczęciem. Faktura zostanie wystawiona na podstawie dokonanej wpłaty.
Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona. W przypadku zbyt dużej grupy osób zgłoszonych na
szkolenie Organizator przedstawi termin uzupełniający.
Przy rezygnacji ze szkolenia na min. 7 dni przed jego rozpoczęciem Stronie Zgłaszającej przysługuje
zwrot 100% wpłaconej kwoty. Przy rezygnacji na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia przysługuje zwrot
50% wpłaconej kwoty. W przypadku niepojawienia się Uczestnika na szkoleniu Stronie Zgłaszającej nie
przysługuje zwrot wpłaty.
Zamawiający może wskazać inne osoby na miejsce wcześniej zgłoszonych – zgłoszenie powinno mieć
formę pisemną.
Organizator ma prawo odwołać szkolenie z przyczyn niezależnych lub w przypadku zbyt małej liczby
zgłoszeń. W takim przypadku następuje zwrot wpłaconej kwoty dla Strony Zgłaszającej na konto z
którego wpłata została dokonana.
Wszystkie spory mogące wynikać w związku z niniejszą umową strony zgodnie poddają pod
rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Organizatora.

Cena brutto

zł

słownie brutto

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Ja, niżej podpisany, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie
przeprowadzenia szkolenia, wystawienia dokumentów potwierdzających udział w szkoleniu oraz
faktury za przeprowadzone szkolenie przez firmę BEAUTY PROF Barbara Koźlińska Centrum
Szkoleniowo-Usługowe z siedzibą w Rudzie Śląskiej, ul. Kochłowicka 25 B
Pieczątka firmy
Podpis Uczestnika

Data, miejsce

Wydano certyfikat Nr …………………………………………………………………………………………………………………………..
Wydano zaświadczenie Nr ……………………………………………………………………………………………………………………

