www.StrefaSzkolen.com
Formularz prosimy odesłać na adres: biuro@strefaszkolen.com

Formularz zgłoszenia na Szkolenie otwarte
Potwierdzam zgłoszenie na szkolenie:

Termin:

Miejsce szkolenia:

1. Dane Zleceniodawcy
Imię i Nazwisko lub Nazwa firmy*:
NIP*:
Regon*:
KRS*:

Pełny adres:
Osoba zgłaszająca:
Telefon:

Mail:

2. Dane zgłaszanych Uczestników szkolenia
Lp.

Imię i Nazwisko

Adres e-mail

Nr telefonu

1
2
Chcesz zgłosić więcej osób?
Napisz – przygotujemy propozycję szkolenia w formie zamkniętej tylko dla Twojej Firmy
Razem do zapłaty:
1.

2.
3.

4.
5.

Sprzedawcą Szkolenia jest Fundacja Strefa Szkoleń, ul. Hoża 86 lok. 410, 00-682 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru
stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonych przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS, ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa pod numerem KRS
0000832757, NIP 7010974523, Regon 385727442.
Zleceniodawca oświadcza, że jest / nie jest płatnikiem VAT i upoważnia Organizatora Szkolenia do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zleceniodawcy.
Zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dn. 18.07.2002r. (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204) Zleceniodawca wyraża zgodę / nie wyraża
zgody na przesyłanie przez Fundację Strefa Szkoleń na adres mailowy wskazany w pkt. 1 niniejszego Formularza informacji szkoleniowych stanowiących
ofertę handlową w rozumieniu ww. Ustawy w celach związanych z marketingiem bezpośrednim własnych produktów i usług, jak również w celu badania
rynku oraz w celach związanych z przesyłaniem informacji handlowych drogą elektroniczną od Sprzedawcy Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, iż
przysługuje mu prawo do odwołania niniejszej zgody w każdej chwili.
Zleceniodawca oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu zamieszczonego na stronie Sprzedawcy www.StrefaSzkolen.com, oraz zna jego
postanowienia i w pełni akceptuje jego treść co potwierdza własnoręcznym podpisem.
Zleceniodawca potwierdza, iż został poinformowany przez Sprzedawcę przed rozpoczęciem świadczenia usługi, że po jej realizacji przez Sprzedawcę utraci
prawo odstąpienia od niniejszej umowy (w szczególności, gdy świadczenie zamawianej usługi rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od
umowy).

___________________________
Podpis (i pieczęć*) Zleceniodawcy
* - jeżeli dotyczy

Fundacja Strefa Szkoleń, ul. Hoża 86 lok. 410, 00-682 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS, ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa pod numerem KRS 0000832757,
NIP 7010974523, Regon 385727442

