
 

 

 
ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA 

  Zgłoszenie uczestnictwa prosimy wysłać na adres e-mail: szkolenia@cwpp.pl 
Temat zajęć*:  

Termin*:  Cena za osobę:  Ilość osób*:  

OSOBY ZGŁOSZONE NA SZKOLENIE 
1. Imię (Imiona) i Nazwisko*:  

Telefon*:  E-mail:  
2. Imię (Imiona) i Nazwisko*:  

Telefon*:  E-mail:  

3. Imię (Imiona) i Nazwisko*:  
Telefon*:  E-mail:  

4. Imię (Imiona) i Nazwisko*:  

Telefon*:  E-mail:  

5. Imię (Imiona) i Nazwisko*: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Telefon*:   E-mail:  

6. Imię (Imiona) i Nazwisko*:    

Telefon*:  E-mail:  

OSOBA KONTAKTOWA 
Imię i Nazwisko:  

Telefon:  E-mail:  

DANE DO FAKTURY 
Pełna nazwa firmy*:  

Ulica*:  Kod pocztowy*:  

Miejscowość*:  Numer NIP*:  
 
UWAGI: 
 
WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU: 
 

z Najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia/kursu Organizator za pośrednictwem  poczty elektronicznej lub telefonu potwierdzi udział w szkoleniu 
wraz z podaniem szczegółów organizacyjnych dotyczących szkolenia/kursu. 

z Wpłaty za uczestnictwo w szkoleniu należy dokonać po otrzymaniu faktury VAT od Organizatora. 
z Opłata za uczestnictwo obejmuje koszty szkolenia/kursu, materiałów szkoleniowych, piśmiennych, certyfikatów, poczęstunków w czasie przerw. Cena nie zawiera 

kosztów ewentualnego noclegu, przejazdu i parkingu. 
z Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia/kursu, zmiany jego terminu lub zmiany wykładowcy prowadzącego zajęcia. 

 
REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU: 
 

z Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu/kursu musi nastąpić w formie pisemnej na 3 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia/kursu. 
z Rezygnacja w terminie późniejszym niż 3 dni robocze przed dniem rozpoczęcia szkolenia/kursu, wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia/kursu w 

wysokości 50%. 
z W przypadku nie odwołania zgłoszenia i nie wzięcie udziału w szkoleniu/kursie przez uczestnika , uczestnik zobowiązany jest do zapłaty pełnej kwoty 

szkolenia/kursu. 
z Przesłanie formularza zgłoszeniowego online lub mailem na szkolenie lub kurs jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją niniejszego 

Regulaminu, oraz zobowiązania się do dokonania opłaty za udział w szkoleniu/kursie. 
 

 
 

� *Oświadczamy, iż akceptujemy warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu oraz zobowiązujemy się do dokonania opłaty w szkoleniu w zgodzie z 
postanowieniami Regulaminu uczestnictwa w szkoleniach, który jest dostępny na naszej stronie internetowej pod adresem www.cwpp.pl/regulamin/. 

� *Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez CENTRUM WIEDZY PRAWNO-PODATKOWEJ FIRMA SZKOLENIOWO-CONSULTINGOWA Anna Denkiewicz-Jamanek, NIP: 
758-180-75-28, REGON: 140074493, moich danych osobowych w celu kontaktu oraz odpowiedzi na przesłaną przeze mnie wiadomość, w zgodzie i na zasadach 
zasad określonych w Polityce prywatności, która jest dostępna na naszej stronie internetowej pod adresem www.cwpp.pl/polityka-prywatnosci/. 

� Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od CWPP na podany adres e-mail (zgodnie z ustawa z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych - 
tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z pózn. zm.). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody. 

 
 

 
 
 
Data*: ................................... Podpis*: ........................................... Pieczątka firmy*: 

 
      *Pola oznaczone gwiazdką są wymagane 

 


