
	

KARTA ZGŁOSZENIA 
  Prosimy o wypełnienie i odesłanie mailem: biuro@coachingpeople.pl  

Nazwa szkolenia Warsztaty rozwojowe – Toskania CZERWIEC 2018 

Data  09 – 14 czerwca 2018 Miejsce Certaldo, Włochy 
 Uczestnik:  

Zamieszkały:  
Ulica 

 Kod pocztowy, 
Miejscowość: 

 

PESEL  Telefon  
Data i miejsce 
urodzenia: 

 

e-mail  
  
KOSZT 
PROGRAMU 
wraz z kosztem 
transportu 

Proszę zaznaczyć właściwą kwotę całkowitą 
Opcja I: 
 
        990 € Brutto ( w tym 23%VAT) 

Opcja II: zniżka dla 2 osób 
      Cena za 1 osobę:  
      960 € Brutto ( w tym 23%VAT) 

 

Harmonogram płatności: 
Zadatek: 200 € Brutto ( w tym 23%VAT) – płatne przy rejestracji / 

przesłaniu karty 
Pozostała płatność: 
pomniejszona o uiszczony zadatek 

Opcja	I:		790	€	Brutto	
Opcja	II:	760 € Brutto 

– płatne do 14 dni po zgłoszeniu i 
nie później niż do 02.05.2018 

NR KONTA NA KTÓRE 
NALEŻY DOKONAĆ 
WPŁATY 

Nazwa Banku: BZWBK 
Nr konta: 38 1090 1186 0000 0001 3421 8931 
kod BIC/SWIFT BZ WBK: WBKPPLPP 
nazwa i adres banku odbiorcy przelewu:  
Bank Zachodni WBK S.A. / ul. Rynek 9/11 / 50-950 Wrocław 
TYTUŁ PRZELEWU:  
[IMIĘ NAZWISKO] – Toskania Warsztaty 062018 

Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie wpłaty przed szkoleniem/cyklem szkoleniowym zgodnie z zadeklarowaną opcją płatności wskazaną w 
niniejszej karcie zgłoszeniowej. Najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia/cyklu  szkoleniowego, wyślemy Państwu e-mailem oficjalne potwierdzenie 
udziału. Cena zawiera wyłącznie usługi podane w ofercie przedmiotowego szkolenia/cyklu szkoleniowego. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia do 3 
dni przed szkoleniem, prosimy o kontakt telefoniczny. Uczestnik wyjazdu może zgłosić rezygnację - Uczestnikowi przysługuje prawo bezkosztowego 
odstąpienia od niniejszej umowy najpóźniej w terminie do 7 dni od wysłania niniejszej karty - w formie pisemnej na adres korespondencyjny Organizatora 
lub elektronicznej za pomocą poczty e-mail, przy czym moment otrzymania elektronicznego potwierdzenia lub innego automatycznie generowanego przez 
system, traktowany będzie jako chwila skutecznego doręczenia. W przypadku odstąpienia od umowy w terminie późniejszym lecz nie dłuższym niż 30 dni 
przed dniem szkolenia Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 60% opłaty za udział w szkoleniu określonej jako „koszt programu”. 
W przypadku odstąpienia od umowy w terminie późniejszym niż 30 dni przed datą wyjazdu Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w 
wysokości 100% opłaty za udział w szkoleniu. Nieobecność Uczestnika na szkoleniu bez wcześniejszej rezygnacji zobowiązuje Uczestnika lub osobę 
kierującą / zgłaszającą Uczestnika na Szkolenie do zapłaty kary umownej w wysokości 100% opłaty za udział w szkoleniu. Brak wpłaty w określonym kartą 
terminie jest równoznaczne z rezygnacją uczestnika z udziały w warsztatach na zasadach określonych wyżej. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa 
uczestnika szkolenia. W przypadku gdy prowadzący szkolenie z przyczyn losowych lub siły wyższej nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym 
wcześniej terminie, organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć lub zastąpienie prowadzącego innym trenerem o identycznych kompetencjach. 
Za siłę wyższą uznaje się między innymi: chorobę prowadzącego szkolenie, nieoczekiwaną nieobecność prowadzącego szkolenie, klęski żywiołowe, 
huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojnę, strajk i inne nadzwyczajne wydarzenia, których istnienie leży poza zasięgiem i kontrolą 
Organizatora, Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej 3 dni przed jego rozpoczęciem z przyczyn od niego niezależnych.  
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacyjnych przez CPAB w zakresie prowadzonej przez nią działalności 
gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Przyjmuję do wiadomości, że mam pełne 
prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od CPAB na podane 
adresy e-mail (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych - tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). W każdym 
momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
Zobowiązuję się do podpisania osobnej umowy regulującej wszystkie aspekty warsztatów.” 
Niniejsza karta zgłoszeniowa stanowi dokument umowy zobowiązującej strony do przestrzegania jej zapisów.  
 
 
 
 
Data: ...............................        Podpis osoby upoważnionej 
 
 
 
 
 
Pieczęć firmy 
 
 
 
 
 
 
 


