
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA SZKOLENIE 

ELEKTRONICZNA EWIDENCJA ODPADÓW W SYSTEMIE BDO

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie i przesłanie do
firmy  Ekolog  sp.  z  o.o.  niniejszego  formularza  oraz
uregulowanie faktury za uczestnictwo w szkoleniu

ZGŁASZAM UCZESTNICTWO:

Koszt udziału w szkoleniu:

 290 zł netto od uczestnika

Proszę zaznaczyć wybraną lokalizację:

 26.11.2019  Konin godz. 10.00-14.00
 29.11.2019  Piła godz. 10.00-14.00

Niniejszy formularz stanowi ofertę zawarcia umowy uczestnictwa 
w  szkoleniu.  Umowa  zostaje  skutecznie  zawarta  poprzez  przyjęcie
oferty,  tj.  wypełnienie i odesłanie wypełnionego formularza do firmy
Ekolog sp. z o.o.

POTWIERDZENIE:

1. Po  otrzymaniu  formularza  zgłoszeniowego  prześlemy
Państwu  potwierdzenie  uczestnictwa  oraz  fakturę  pro-forma.
Warunkiem  uczestnictwa  w  szkoleniu  jest  opłacenie  fv  pro-
forma.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY:
1. Brak  dokonania  płatności  przed  terminem  spotkania  nie  jest

jednoznaczny z rezygnacją z udziału w konferencji.
2. Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać najpóźniej na 5

dni roboczych przed datą spotkania, wyłącznie w formie pisemnej
(e-mail). Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na
szkoleniu nie zwalnia z dokonania wpłaty. 

3. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  odwołania  szkolenia
z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. 
W takim przypadku  przedpłaty  zostaną  niezwłocznie  zwrócone
zgłaszającym,  a  Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za
szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.

4. Ekolog  sp.  z  o.o.  jako  Administrator  Danych  Osobowych,
siedziba: ul. Świętowidzka 6/4, 61-058 Poznań informuje iż, dane
osobowe  uczestników  będą  wykorzystywane  do  realizacji
szkolenia, na które zgłasza się uczestnik. 

ZGODA NA PRZEKAZYWANIE INFORMACJI O 
KOLEJNYCH WYDARZENIACH
Prosimy  o  wyrażenie  zgody  na  przekazywanie  drogą  mailową
informacji o kolejnych wydarzeniach.

 Tak zgadzam się
 Nie zgadzam się

 

Nazwa firmy.............................................................................

Adres firmy ..............................................................................

....................................................................................................

Tel. ................................. E-mail ..............................................

NIP ............................................................................................

Osoby biorące udział w szkoleniu

1)................................................................................

2) ................................................................................

3) ……………………………………………………

 Jesteśmy  płatnikiem  podatku  VAT.  Upoważniamy
Ekolog Sp.  z  o.o.  do wystawienia  faktury bez podpisu
odbiorcy.

 Nie  jesteśmy  płatnikiem  podatku  VAT.  Upoważniamy
Ekolog Sp. z o.o. do wystawienia faktury bez podania nr
NIP oraz podpisu odbiorcy.

Data i miejscowość....................................................................

Treść niniejszego formularza jest mi znana i akceptuję ją w całości.                        

………………………………………
podpis i pieczęć osoby upoważnionej

DODATKOWE INFORMACJE: www.ekolog.pl / tel. +48 530 013 617 / e-mail: biuro@ekolog.pl


