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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA SZKOLENIA 

 
 
TEMAT SZKOLENIA: .................................. .................................................................................……. 
 
Data szkolenia 
 
 

Miejsce Nocleg         tak/  nie* 

Uwagi 

 

DANE UCZESTNIKA/ÓW 

Lista uczestników Stanowisko Tel. kontaktowy e-mail 

1.    

2.    

3.    

4.    

 

1. Koszt szkolenia wg. cennika /1 os …………………………………………… ………………….. 

2. Razem do zapłaty brutto ……………………………………………………………………… ….. 

 
ZGŁASZAJ ĄCY - dane do faktury: 

Nazwa 
 
 

NIP 

Adres z kodem pocztowym 

OSOBA KONTAKTOWA w sprawie szkole ń 

 
Telefon 
 
 

E-mail 

 
Prosz ę podać ŹRÓDŁO INFORMACJI O SZKOLENIU ...................... ................................................... 
 
Wysyłając ten formularz wyrażamy zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych uczestników w celach 
marketingowych przez Ośrodek Szkoleniowy Towarzystwa Edukacji Ekonomicznej i  Ekologicznej Sp. z o.o. 
z siedzibą przy ul. 11 Listopada 29, 82-500 Kwidzyn.   
Wyrażamy również zgodę na wysyłanie korespondencji mailowej, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku - Dz. U Nr 144, poz.1204.  
 
 
 
…………………..                                                         ............................................................................... 
           Data                                                                           Pieczątka i podpis osoby upowa żnionej 
 
 
Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesłać pocztą elektroniczną  na adres: 
szkolenia@psw.kwidzyn.edu.pl lub faxem na numer: 55 261 31 39 
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WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU 
 

1. Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest przesłanie wypełnionego i podbitego pieczątką firmową 
zgłoszenia w formie elektronicznej na adres: szkolenia@psw.kwidzyn.edu.pl , pisemnej lub faxem. 
(55 )261 31 39 
 oraz dokonanie płatności na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia. 
 
2.O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Minimalny skład grupy pozwalający na 
odbycie szkolenia wynosi 8 os. (w uzasadnionych przypadkach ilość osób może być mniejsza). 
 
3.Po otrzymaniu podpisanego zgłoszenia otrzymają Państwo potwierdzenie jego otrzymania  
 
4.Po otrzymaniu wpłaty prześlemy Państwu potwierdzenie zgłoszenia uczestnictwa.  
 
5. Opłata za udział w szkoleniu obejmuje koszt: autorskich materiałów szkoleniowych, imiennego 
certyfikatu uczestnictwa w szkoleniu, cateringu; cena podstawowa szkolenia nie uwzględnia kosztu 
noclegu, parkingu (jest to koszt dodatkowy, wybierany opcjonalnie, zgodnie z podaną w ofercie ceną). 
 
6. Opłata za udział w szkoleniu nastąpi na 5 dni przed jego realizacji na podstawie FV wystawionej 
przez Ośrodek Szkoleniowy Towarzystwa Edukacji Ekonomicznej i  Ekologicznej Sp. z o.o.  z 
siedzib ą przy ul. 11 Listopada 29, 82-500 Kwidzyn w przypadku szkoleń otwartych i indywidualnych 
po szkoleniu, w terminie 14 dni od realizacji szkolenia (istnieje możliwość wydłużenia terminu w trybie 
indywidualnych ustaleń w przypadku  szkoleń zamkniętych).  
 
7. W przypadku, gdyby szkolenie nie odbyło się z powodów niezależnych od organizatora, 
zgłaszającemu zostanie zaproponowany udział w szkoleniu w innym terminie lub w ciągu 10 dni 
roboczych zostanie zwrócona pełna kwota wpłaty. 
 
8.W przypadku rezygnacji uczestnika  z udziału w szkoleniu  powyżej 5 dni przed rozpoczęciem 
szkolenia,  Ośrodek Szkoleniowy Towarzystwa Edukacji Ekonomicznej i  Ekologicznej Sp. z o.o. 
zwraca wpłatę w wysokości: pełna kwota. 
 
9.W przypadku rezygnacji ze szkolenia w czasie  krótszym niż 5 dni od daty jego rozpoczęcia 
Uczestnik zobowiązany  jest pokryć 50% kosztów szkolenia. 
 
10. Nieodwołanie zgłoszenia oraz brak uczestnictwa w szkoleniu  spowoduje obciążenie  pełnymi 
kosztami  uczestnictwa 
 
11. Podpisane zgłoszenie jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków i jest jednoznaczne 
z 
zawarciem umowy oraz upoważnia Ośrodek Szkoleniowy Towarzystwa Edukacji Ekonomicznej i  
Ekologicznej Sp. z o.o  do wystawienia faktury bez składania podpisu przez Zgłaszającego. 
 
 
 
 
Wyrażam zgodę na umieszczenie danych w bazie Ośrodek Szkoleniowy Towarzystwa Edukacji Ekonomicznej i  Ekologicznej 
Sp. z o.o i przetwarzania na potrzeby tej firmy zgodnie z ustawą z dnia 29.08. 1997 o ochronie danych osobowych. 
 
* pole obowiązkowe 
 
 
 
………………...                                                                             ……………………............................... 
       Data                                                                                  Pieczątka i podpis osoby upoważnionej 

 


