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KARTA ZGŁOSZENIA

Prosimy o odesłanie mailem na adres: biuro@totalexpert.pl lub faxem nr: 32/720 24 24
PRZEDMIOT ZGŁOSZENIA
Nazwa
szkolenia/kursu:
Termin szkolenia:

Miasto szkolenia:

Cena:

DANE UCZESTNIKA SZKOLENIA
Imię i nazwisko uczestników, stanowisko

Kontakt do uczestnika: adres email, telefon
Wyrażam zgodę na wysyłanie przypomnienia o szkoleniu przez SMS
 TAK
 NIE

1.
2.
3.
4.

DANE FIRMY DO FAKTURY
Nazwa:
Adres (ulica
i miasto):
NIP:
Imię i
nazwisko;
E-mail:

UWAGI:
OSOBA ZGŁASZAJĄCA
Funkcja:
Telefon:

Fax:

Warunki uczestnictwa:
Wypełniona karta zgłoszenia jest warunkiem uczestnictwa w szkoleniu i podstawą do wystawienia faktury VAT za
szkolenie bez podpisu odbiorcy. Faktury wydajemy na szkoleniu, płatność do 7 dni po szkoleniu.
Oświadczenie dla finansujących szkolenie ze środków publicznych:
Niniejszym oświadczamy, że nabyta w/w usługa szkoleniowa w zakresie kształcenia zawodowego jest finansowana:
 w całości ze środków publicznych (art. 43 ust. 1 pkt 29c ustawy z dn. 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług
Dz. U. 2011 nr 177, poz. 1054 z późn. zm.)
 w co najmniej 70% ze środków publicznych (§ 13 ust. 1 pkt 14 Rozp. MF z dn. 20.12.2013r. w sprawie zwolnień od
podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień - Dz. U. 2013, poz. 1722)
Warunki rezygnacji:
Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w
terminie późniejszym lub nie zgłoszenie się na szkolenie/kurs nie zwalnia od dokonania opłaty w pełnej wysokości.
Wyrażamy zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych w celu realizacji naszego zgłoszenia.
 Tak, wyrażamy zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych dla celów marketingowych realizowanych
przez TOTAL EXPERT zgodnie z ust. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 101 z 2002, poz. 926 późn.zm.) oraz z
ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 z 2002, poz. 1204 z późn. zm.).
Przesłanie karty zgłoszenia stanowi potwierdzenie przyjęcia oferty oraz potwierdzenie zapoznania się z regulaminem
świadczenia usług szkoleniowych.

Pieczątka firmowa

……………………………………

……………………………………………………...

Miejscowość, data

Podpis osoby upoważnionej
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