DENDROS –KONFERENCJE I SZKOLENIA
tel: 61 307 40 53
faks: 61 624 40 54
szkolenia@dendros.pl
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY SZKOLENIE
Problemy w eksploatacji przepompowni ścieków
21-22.03.2019r., Hotel Patio***, ul. Kiełbaśnicza 25, 50-110 Wrocław
Zgłoszenie wraz z potwierdzeniem przelewu prosimy przesłać na maila najpóźniej do 01.03.2019r.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!
1. Zgłaszający
Nazwa firmy/instytucji i adres- dane do faktury:

NIP
Telefon

Faks

e-mail, na który zostanie wysłane potwierdzenie przyjęcia
zgłoszenia
2. Osoby biorące udział w szkoleniu
Imię i Nazwisko

Stanowisko służbowe

Adres e-mail

Telefon

3. Opłata szkoleniowa (nie zawiera ceny noclegu):
 900 zł netto + 23% VAT od osoby = 1107 zł brutto
płatna na konto: Credit Agricole 20 1940 1076 3038 4345 0000 0000 tytułem: 05/19, imię i nazwisko Uczestnika
Oświadczam że:
 szkolenie będzie finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych
 szkolenie nie będzie finansowane ze środków publicznych
*SZKOLENIE FINANSOWANA PRZYNAJMNIEJ W 70% ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH ZWOLNIONA Z VAT (Art. 43
ust.1 pkt. 29 Ust. o vat)
4. Rezerwacja noclegów:
20/21.03

21/22.03

pokój 1 - osobowy

pokój 2 - osobowy

pokój 1 - osobowy







pokój 2 - osobowy


Cena jednego noclegu brutto ze śniadaniem w hotelu Patio, ul. Kiełbaśnicza 25, Wrocław
 w pokoju 1 – osobowym wynosi 240 zł
 w pokoju 2 – osobowym 164 zł od osoby (w przypadku braku chętnych na drugie miejsce w pokoju 2-os Uczestnik
zostanie przeniesiony do pokoju 1 os. O zmianach tych Uczestnik zostanie poinformowany mailem).
Należność za nocleg płatna jest w hotelu. Prosimy nie przesyłać jej na nasze konto. Doba hotelowa zaczyna się o
godz. 14, a kończy o 11 następnego dnia. Po 01.03.19 rezerwacja noclegów w ramach dostępności pokoi i
obowiązujących cen hotelowych. Nie skorzystanie z zarezerwowanego noclegu lub zgłoszenie anulacji noclegu po
01.03.19 zobowiązuje do zapłaty za nocleg. Parking 8 zł/h lub 60 zł /dobę.
6. Rezygnację z udziału w szkoleniu (tylko w formie pisemnej) należy zgłosić najpóźniej do dnia
01.03.19
Zwrot
wpłaty
za
szkolenie
nastąpi
w
ciągu
7
dni
od
otrzymania
pisemnej
informacji.
Uwaga: W przypadku zgłoszenia rezygnacji w terminie późniejszym lub w przypadku nieobecności osoby zgłoszonej na
szkolenie, Stronie Zamawiającej nie przysługuje zwrot wpłaty. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału przez
zgłoszonego uczestnika, rejestracja może zostać przepisana na inną osobę.
7. Organizator ma prawo odwołać szkolenie z przyczyn niezależnych lub
W takim przypadku Strona Zamawiająca otrzyma pełny zwrot wpłaconej kwoty.

w

przypadku

małej

liczby zgłoszeń.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z „Warunkami zgłoszenia” dostępnymi na stronie www.dendros.pl oraz
zobowiązujemy się do wniesienia opłaty szkoleniowej.
Zgłoszenie jest jednocześnie wyrażeniem zgody na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych, wizerunkowych oraz wyrażeniem zgody
na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert i informacji handlowych od firmy Dendros zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO). Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z „Warunkami zgłoszenia” oraz Polityką
prywatności i RODO (zakładka o nas – RODO) dostępnymi na stronie www.dendros.pl oraz zobowiązujemy się do wniesienia opłaty.

Pieczątką firmowa

Podpis Uczestnika

Dendros – konferencje i szkolenia

NIP:782-223-52-53

Podpis Prezesa/Dyrektora

REGON: 300700930

