TESTERON Consulting
tel. 724 565157 , fax 61 6521235 wew. 23
email: biuro@testeron.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ADSP/03/2019
Akademia Diagnosty Sieci Preizolowanych (ADSP) – Edycja 3/2019
19 – 20 listopada 2019 r., hotel „FOCUS” w Chorzowie/Katowicach
Niniejsze Zgłoszenie prosimy przesłać po zeskanowaniu, na adres mailowy: biuro@testeron.pl,
lub pod numer faksu: 61 6521235 wew.23 najpóźniej do dnia 31.10.2019 r.
A. Zgłaszający oraz zgłaszani uczestnicy szkolenia (wypełnić drukowanymi literami)
Dane do wystawienia faktury

NIP

Telefon

Fax

e-mail, na który zostanie wysłane potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Imię i Nazwisko osoby zgłoszonej

Stanowisko służbowe

Adres e-mail

1.
2.
3.

B. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest:
 przesłanie czytelnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dn. 31.10.2019 r. do TESTERON Consulting
 dokonanie pełnej wpłaty za uczestnictwo w konferencji w terminie do 7 dni od daty uzyskania potwierdzenia
przyjęcia zgłoszenia od TESTERON Consulting, nie później jednak niż do dn. 07.11.2019 r.

UWAGA : Ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń!
C. Opłata za uczestnictwo w szkoleniu ADSP/3/2019 obejmuje:

Opcja 1

2 dni szkolenia, bez noclegu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie ukończenia szkolenia ADSP/3/2019,
posiłki i serwis kawowy w czasie szkolenia, łącznie w kwocie:
1 osoba

2 osoby i więcej

1.100 zł netto/os. + VAT23% = 1.353,00 zł brutto/os

990 zł netto/os. + VAT23% = 1.217,70 zł brutto/os

Opcja 2 A (co najmniej 2 osoby z danej firmy)

2 dni szkolenia, 1 nocleg w hotelu w pok. 2-osobowym ze śniadaniem, kolacja w 1-szym dniu szkolenia, materiały
szkoleniowe, imienne zaświadczenie ukończenia szkolenia ADSP, posiłki i serwis kawowy, łącznie w kwocie:
XXX

1.200 zł netto/os. + VAT23% = 1.476,00 zł brutto/os

Opcja 2 B
2 dni szkolenia, 1 nocleg w hotelu w pok. 1-osobowym ze śniadaniem, kolacja w 1-szym dniu szkolenia, materiały
szkoleniowe, imienne zaświadczenie ukończenia szkolenia ADSP, posiłki i serwis kawowy, łącznie w kwocie:
1.400 zł netto/os. + VAT23% = 1.722,00 zł brutto/os

1.300 zł netto/os. + VAT23% = 1.599,00 zł brutto/os
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Opcja 3 A (co najmniej 2 osoby z danej firmy)

2 dni szkolenia, 2 noclegi w hotelu w pok. 2-osobowym ze śniadaniem, kolacja w 1-szym dniu szkolenia,materiały
szkoleniowe, imienne zaświadczenie ukończenia szkolenia ADSP, posiłki i serwis kawowy, łącznie w kwocie:
1.400 zł netto/os. + VAT23% = 1.722,00 zł brutto/os

XXX

Opcja 3 B
2 dni szkolenia, 2 noclegi w hotelu w pok. 1-osobowym ze śniadaniem, kolacja w 1-szym dniu szkolenia,materiały
szkoleniowe, imienne zaświadczenie ukończenia szkolenia ADSP, posiłki i serwis kawowy, łącznie w kwocie:
1.600 zł netto/os. + VAT23% = 1.968,00 zł brutto/os

1.500 zł netto/os. + VAT23% = 1.845,00 zł brutto/os

Łączna opłatna za udział w szkoleniu ADSP/03/2019 w opcji ……….
wynosi …………………............................. zł
płatna na konto firmy TESTERON Consulting w ALIOR Bank, nr konta:

PL 50 2490 0005 0000 4500 1684 7020
tytułem: szkolenie ADSP/03/2019, ilość osób …….., opcja uczestnictwa nr ………
D. Rezygnację z udziału w szkoleniu należy zgłosić w formie pisemnej najpóźniej do dnia 12.11.2019r.
Zwrot wpłaty za szkolenie nastąpi w ciągu 7 dni od otrzymania wiążącej informacji o rezygnacji ze szkolenia.
Uwaga :

W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w szkoleniu w terminie późniejszym niż określony
powyżej lub w przypadku nie stawienia się osoby zgłoszonej na szkolenie,
Stronie Zamawiającej nie przysługuje zwrot dokonanej już wpłaty.
W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu przez zgłoszonego wcześniej
uczestnika, Zamawiającemu przysługuje prawo zgłoszenia na to miejsce innej osoby.

E. Organizator ma prawo odwołać szkolenie
z przyczyn od niego niezależnych lub w przypadku małej liczby zgłoszeń. W przypadku odwołania szkolenia
z winy nieleżącej po stronie Zamawiającego, nastąpi pełny zwrot wpłaconej na konto organizatora opłaty za
uczestnictwo w szkoleniu.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z „Warunkami zgłoszenia” dostępnymi na stronie internetowej
organizatora www.testeron.pl/szkolenia oraz zobowiązujemy się do wniesienia opłaty za udział w szkoleniu
delegowanych przez nas pracowników.
Podpis Prezesa/Dyrektora

Podpis Gł. Księgowego

Pieczątka firmowa

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych
Z uwagi na wejście w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016) uprzejmie informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest TESTERON, z siedzibą w Suchym Lesie,
ul. Nowy Rynek 6. , kontakt biuro@testeron.pl tel. 61 652135, 724 565157
Państwa dane nie są przekazywane osobom trzecim i mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym z mocy prawa.
Zgodnie z przepisami RODO osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do dostępu do tych danych, poprawienia ich, usunięcia i ograniczenia przetwarzania. Dane są przetwarzane w celu przygotowania i realizacji umowy,
której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 punkt 1 lit b RODO). Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w każdym czasie cofnąć zgodę, poprzez przesłanie odpowiedniej dyspozycji na nasz adres mailowy: biuro@testeron.pl
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