NIP: PL5833132656
REGON: 221240411

Firma Doradcza ISOTOP s.c.
A. Wilczyńska-Piliszek, S. Piliszek
80-143 Gdańsk, ul. Gen. J. Sowińskiego 4/6
tel.: 58-380-36-94; fax: 58-741-84-97
tel. kom.: 0602-237-387; 0664-011-487

Nr rachunku bankowego: 23114020040000330249228401
BRE Bank SA (mBank)

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE
Zgłoszenie prosimy przesłać faksem*: (58) 741 84 97
Temat szkolenia:
Termin szkolenia:
Dane do faktury:
Pełna nazwa firmy: .......................................................................................................................................
Ulica, numer: .......................................................................................................................................
Kod pocztowy, miejscowość: .......................................................................................................................................
NIP: .......................................................................................................................................
Osoba do kontaktu w
sprawie szkolenia ………………………………………………………………………………………...
Imię i nazwisko uczestnika

Telefon

Fax

E-mail

Stanowisko służbowe

Całkowite koszty szkolenia
Cena szkolenia …………………. netto × liczba osób = łącznie ............................ zł netto +23% VAT
Należność za uczestnictwo w kursie zobowiązujemy się uregulować przelewem na konto:
BRE Bank S.A. 23 1140 2004 0000 3302 4922 8401 (mBank)
Upoważniam Firmę Doradczą ISOTOP s.c. do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
Imię i nazwisko osoby upoważnionej

Data

Podpis osoby upoważnionej

Działając w imieniu kursantów, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Firmę Doradczą ISOTOP s.c. danych osobowych
kursantów, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133, poz. 883).
*OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA
Podstawą udziału w szkoleniu jest przesłanie faksem lub e-mailem wypełnionej karty zgłoszenia lub wysłanie zgłoszenia na
szkolenie bezpośrednio przez stronę www.isotop.pl w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia oraz dokonania zapłaty
najpóźniej na 5 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia.
Rezygnacje przyjmujemy wyłącznie w formie pisemnej jednak nie później niż na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Po tym
terminie zgłaszający poniesie 50% kosztów szkolenia. Dopuszcza się zamianę osób lub zmianę terminów na zasadzie
indywidualnych uzgodnień, w ramach dostępnych terminów.
Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub wyznaczenia równoważnego zastępstwa w
przypadku, gdy wykładowca nie będzie mógł prowadzić zajęć z przyczyn losowych.
W sytuacji gdyby szkolenie nie odbyło się z przyczyn niezależnych od organizatora, zwrot zapłaty będzie dokonany w terminie
7 dni roboczych od daty odwołania szkolenia. Wysłanie zgłoszenia na szkolenie jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty i
akceptacją powyższych warunków.
www.isotop.pl
e-mail: info@isotop.pl
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