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Wydanie 4 z dnia 23.05.2017 r.

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE OTWARTE NR……..
Temat szkolenia
Data szkolenia
Miejsce szkolenia
Cena netto*
Nr karty rabatowej
*łączna cena za udział w szkoleniu zgłoszonych uczestników (nie uwzględniająca dodatkowych kosztów ewentualnego noclegu)

DANE ZGŁASZANYCH UCZESTNIKÓW SZKOLENIA
1.
2.
3.

Imię i nazwisko
telefon
Imię i nazwisko
telefon
Imię i nazwisko
telefon

stanowisko
e-mail
stanowisko
e-mail
stanowisko
e-mail

DANE FIRMY DO FAKTURY
Nazwa firmy
Adres firmy
NIP

REGON

Imię
telefon
Nazwisko
e-mail
W przypadku chęci rezerwacji noclegu (płatnego dodatkowego) prosimy o uzupełnienie poniższych informacji
INFORMACJE DOTYCZĄCE REZERWACJI NOCLEGÓW
SPOSÓB PŁATNOŚCI (właściwe zaznaczyć X)

Osoba do kontaktu

Termin rezerwacji
(od-do)

1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.

Liczba
osób

Liczba pokoi
1-osobowycvh

Płatność gotówką na miejscu przez uczestnika
d
Płatność łącznie z fakturą za szkolenie - koszt
o
szkolenia zostaje powiększony o koszt noclegu.
d
a
Zgłoszenie proszę przesłać faksem pod nr telefonu (034) 361-31-18
t lub e-mailem na adres: szkolenia@sgp.biz.pl
Warunkiem rezerwacji miejsc na szkolenie jest podpis i akceptacja kosztów przez osobę do tego uprawnioną.
k Rezerwacja miejsc następuje poprzez przesłanie faxem lub mailem wypełnionego
formularza zgłoszeniowego. Organizator potwierdzi jego otrzymanie.
o
Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do uregulowania płatności za szkolenie w terminie nieprzekraczającym 14 dni (chyba, że ustalono inaczej) od daty wystawienia przez organizatora
w za szkolenie należy dokonać na konto firmy SGP Sp. z o.o. (z dopiskiem „temat
faktury wynikającej z udziału w szkoleniu lub z niewywiązania się z terminowej rezygnacji ze szkolenia. Wpłatę
szkolenia”):
o
mBank, ul. Jasnogórska 79, 42-217 Częstochowa
N U M E R K O NT A: 02 1140 1889 0000 5344 3300 1002
2-osobowych

Rezygnacja ze szkolenia w terminie co najmniej 10 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia nie skutkuje żadnymi konsekwencjami finansowymi, a opłata jeśli
została dokona będzie zwracana w całości. Rezygnacja w terminie krótszym niż 10 dni roboczych spowoduje obciążenie uczestników karą umowną w wysokości
50% wartości szkolenia, a opłata jeżeli została dokonana będzie zwracana w 50 %. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed
rozpoczęciem szkolenia uczestnikom nie przysługuje zwrot poniesionej opłaty jeśli została ona dokonana, natomiast uczestnicy, którzy nie dokonali płatności
zostaną obciążeni pełną kwotą uczestnictwa w szkoleniu (100%).
W przypadku zmiany terminu lub odwołania szkolenia, SGP Sp. z o.o. zwraca uczestnikom wpłaconą kwotę za szkolenie lub przenosi ją na kolejne szkolenie (decyzja
zależy od uczestnika).
Uczestnik szkolenia nie może zawierać żadnych umów czy porozumień, które utrudniałyby lub uniemożliwiałyby realizację zawartej wskutek niniejszego zgłoszenia
umowy, a w szczególności umów, które stwarzałyby konflikt interesów bądź też uniemożliwiałyby należyte reprezentowanie interesów Organizatora szkolenia.
W szczególności Uczestnik szkolenia zobowiązuje się w okresie trwania zawartej wskutek niniejszego zgłoszenia umowy oraz w okresie 12-stu miesięcy od daty jej
rozwiązania lub wygaśnięcia nie korzystać z usług szkoleniowych Trenerów, świadczących usługi szkoleniowe w ramach współpracy z Organizatorem szkolenia.
Za naruszenie przez Uczestnika szkolenia obowiązku, o którym mowa w pkt 5, Uczestnik szkolenia zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Organizatora szkolenia
kary umownej w wysokości 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Certyfikat ukończenia szkolenia zostanie wydany uczestnikom, którzy uiścili opłatę za szkolenie oraz wykazali się 100% frekwencją na szkoleniu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zgłoszenia oraz dla celów marketingowych przez SGP Sp. z o.o. zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 101 z
2002, poz. 926 z późn. zm.). Wyrażam zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną informacji marketingowych od SGP Sp. z o.o. dotyczących przyszłych przedsięwzięć, zgodnie z ustawą o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144 z 2002, poz. 1204 z późn. zm.).

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Data i miejsce zgłoszenia
Pieczęć firmowa
Pieczęć i podpis osoby upoważnionej

SGP Sp. z o.o.

Kapitał Zakładowy 50.000 PLN

KRS:000030046

NIP: 9492069403

REGON: 240833412

