
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
 

Szk o len ie  r ea l i zu je  f i rm a EKO -KO NSULT  s p.  z  o .o .  n a leż ąc a  do  Gru py  Tec h no log icz nej  ASE  

Niniejszym zgłaszam udział w sesji szkoleniowej 

OCHRONA ODGROMOWA I PRZEPIĘCIOWA W OBIEKTACH BUDOWLANYCH 

17-18 marca 2020 w Krakowie 

 
DANE UCZESTNIKÓW SZKOLENIA 

Imię i nazwisko Stanowisko Nr tel. kontaktowego e-mail* 

    

    

    

    

* Na adres e-mail zostanie przesłane potwierdzenie udziału w szkoleniu 

Koszt szkolenia 

 Cena netto Ilość osób 

Udział w szkoleniu bez noclegu 1800 zł + 23% VAT  

Udział w szkoleniu z noclegiem i wyżywieniem w pokoju 1-osobowym 16-18. III.2020 2280 zł + 23% VAT  

Udział w szkoleniu z noclegiem i wyżywieniem w pokoju 2-osobowym 16-18. III.2020 2120 zł + 23% VAT  

Udział w szkoleniu z noclegiem i wyżywieniem w pokoju 1-osobowym 17-18. III.2020 2040 zł + 23% VAT  

Udział w szkoleniu z noclegiem i wyżywieniem w pokoju 2-osobowym 17-18. III.2020 1960 zł + 23% VAT  

 

Dodatkowe uwagi  

EKO-KONSULT Sp z o.o. zastrzega konieczność każdorazowego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu ze 
swojej strony w formie mailowej, które stanowi zawarcie umowy. 

Dane do wystawienia faktury: 

Firma: .................................................................................................................................................... 

NIP: ........................................................................................................................................................ 

Ulica: ....................................................................................................................................................... 

Kod pocztowy i miejscowość: .................................................................................................................. 

Uwagi:  ..................................................................................................................................................... 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie płatności za udział w szkoleniu najpóźniej na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu, 
na rachunek bankowy nr: 92 1090 1098 0000 0001 3507 9246 (Santander Bank Polska). Na życzenie fakturę proforma umożliwiającą dokonanie 
płatności prześlemy Uczestnikowi na adres email wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia. Najpóźniej 7 dni przed szkoleniem zostanie 
wysłane Uczestnikowi mailem potwierdzenie udziału w szkoleniu.  
Rezygnacja z udziału w szkoleniu możliwa jest na minimum 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, po otrzymaniu informacji o 
rezygnacji na adres email szkolenia@ase.com.pl. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z obowiązku dokonania opłaty i nie stanowi podstawy 
do zwrotu należności. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika lub przeniesienie płatności na inne szkolenie w danym roku 
kalendarzowym.  

Data i podpis osoby upoważnionej do reprezentacji pracodawcy Uczestnika szkolenia   ......................…………………………………………. 

Zgłoszenia prosimy wysyłać faksem na nr 058 346 43 44 lub zeskanować i przesłać mailem na adres szkolenia@ase.com.pl  
Kontakt: Grzegorz Kulczykowski,  tel. 058 520 77 39, kom.: +48 601 480 291, faks 058 346 43 44 

Formularz zgłoszeniowy nie stanowi oferty w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. 

mailto:szkolenia@ase.com.pl

