
 

 

 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA WARSZTAT  

 

NAZWA FIRMY : 

 
ADRES (ulica, miasto, kod pocztowy):  
 
 
 
NIP:  

 
Temat szkolenia:   TRYPTYK MANAGERSKI   
 
Termin :   

3,4 luty 2018  

10 i 11 marca 2018 

31 marca i 1 kwietnia 2018  

   
                                        

 
Miejsce:    WROCŁAW 

Imiona i nazwiska Uczestników: 

1) 

2)                

3) 

4) 

 

Imię i nazwisko osoby kontaktowej: 

Telefon :            E-mail:  

  

 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NALE Y PRZESŁAĆ  NA ADRES MAILOWY  s.klyczek@grupa-
smart.pl  
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Warunki uczestnictwa w szkoleniu  

1. Organizatorem szkolenia jest SMART Consulting Sylwia Kłyczek zwana dalej Grupa SMART   
2. Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, zestaw materiałów szkoleniowych, przerwy 

kawowe, lunch oraz certyfikat ukończenia szkolenia. Cena nie obejmuje kosztów 
przejazdów, kosztów noclegu, kosztów parkingu.  

 Cena 6 dniowego program szkoleniowego 3900 PLN+VAT od osoby*.  

 W przypadku osób indywidualnych cena jest ceną brutto i wnosi 4797 PLN  
*W przypadku zgłoszenia z jednej firmy więcej ni  1 osoby cena za jednego 
uczestnika wynosi 3200+VAT.         

3. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i 
przesłanie poprzez  e-mail: s.klyczek@grupa-smart.pl oraz zapłata na podstawie faktury pro-
forma 1000 zł +VAT  

4. Grupa SMART najpó niej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia prze le, za 
po rednictwem poczty elektronicznej, do osób, które zgłosiły udziału w szkoleniu 
potwierdzenie udziału w szkoleniu (zebrania się grupy) wraz z dodatkowymi informacjami 
organizacyjnymi dotyczacymi szkolenia.  

5. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejno ć zgłoszeń. Grupa SMART zastrzega sobie prawo 
do odmowy przyjęcia zgłoszenia, je eli lista uczestników w danym terminie szkolenia będzie 
ju  zamknięta oraz w przypadku nie zgłoszenia się minimalnej liczby osób.  

6. Grupa SMART zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu na 3 
dni przed terminem szkolenia.  

7. W przypadkach okre lonych w punkcie 5 i 6, wszelkie kwoty wpłacone tytułem zapłaty za 
udział w szkoleniu zostaną zwrócone w cało ci w ciągu max 7 dni od daty przekazania 
stosownej informacji do uczestnika szkolenia, za wyjatkiem sytuacji, kiedy strony uzgodnią, 
e wpłacona kwota zostanie zaliczona na poczet zapłaty za udział uczestnika w szkoleniu w 

innym terminie.  
8. Nale no ć za uczestnictwo w szkoleniu nale y uregulować przelewem najpó niej na 3 dni 

przed rozpoczęciem szkolenia na konto bankowe  ING Bank laski 
38105015751000009109083403 

9. Rachunek / Faktura VAT zostanie wystawiona w ciągu 7 dni od daty otrzymania zapłaty za 
szkolenie i zostanie doręczona uczestnikowi w trakcie szkolenia lub przesłana pocztą na 
adres wskazany w formularzu zgłoszenia.  

10. Rezygnacja z uczestnictwa jest mo liwa najpó niej na 5 dni roboczych przed datą 
rozpoczęcia szkolenia. W przypadku powiadomienia  na mniej ni  5 dni roboczych 
Zleceniodawca ponosi pełne koszty szkolenia a Grupa SMART zachowuje prawo do pełnego 
wynagrodzenia, tak jak za nale ycie wykonane szkolenie. Wcze niej wpłacone kwoty nie 
podlegaja w tej sytuacji zwrotowi.  

11. Grupa SMART bedzie rozpatrywać wyłącznie reklamacje dotyczące szkoleń otrzymane w 
formie pisemnej w terminie do 14 dni od daty zakończenia szkolenia. 

12. Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją 
niniejszych Warunków uczestnictwa oraz z zawarciem umowy pomiedzy SMART Consulting 
Sylwia Kłyczek a uczestnikiem szkolenia (w przypadku zgłoszeń od osób fizycznych) lub 
firmą (w przypadku osób prawnych). Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne tak e ze 
zgodą na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych w celach informacyjnych i 
marketingowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. z 1997r. Nr 133, poz. 833) przez SMART Consulting Sylwia Kłyczek  
  
 

                                                      Czytelny podpis osoby upoważnionej i pieczęć firmowa:  
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