FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

PRAKTYCZNY KURS
PSYCHOLOGII POZYTYWNEJ W ORGANIZACJI
TERMIN I MIEJSCE: 16-17 lutego, 02-03 marca oraz 16-17 marca 2017r. (6 dni szkoleniowych) WARSZAWA-REMBERTÓW

DANE UCZESTNIKA:
Imię i nazwisko: ............................................................. Stanowisko: ..............................................................
e-mail: ........................................................................ Telefon: ....................................................................
Nazwa Firmy............................................................... NIP: .................................................
Ulica, nr domu, nr lokalu: .............................................. Miejscowość i kod pocztowy: .......................................
PROSIMY O ZAZNACZENIE ODPOWIEDNIEJ OPCJI:
o 4410 zł/os (w tym 23% VAT) przy zgłoszeniu do 23 stycznia 2017 r.
Cena obejmuje: udział w sześciodniowym kursie, materiały, przerwy kawowe, zaświadczenie ukończenia kursu.
o 4900 zł/os (w tym 23% VAT) przy zgłoszeniu od 24 stycznia 2017 r.
Cena obejmuje: udział w sześciodniowym kursie, materiały, przerwy kawowe, zaświadczenie ukończenia kursu.
EWENTUALNE UWAGI: ......................................................................................................................................

WARUNKI ZGŁOSZENIA:
1. Warunkiem zgłoszenia udziału w usłudze edukacyjnej jest przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego emailem na adres entuzja@entuzja.pl oraz otrzymanie e-mailowego potwierdzenia uczestnictwa w usłudze edukacyjnej. Organizator
zastrzega sobie prawo kontaktu z osobami zgłaszającymi chęć udziału w kursie w celu zbadania potrzeb szkoleniowych przed oraz po
przesłaniu potwierdzenia zgłoszenia.
2. Przesłane Uczestnikowi przez Organizatora potwierdzenie Zgłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usługi
edukacyjnej, stanowi warunek dopuszczenia do usługi edukacyjnej oraz podstawę do obciążenia Uczestnika opłatą za usługę.
3. Wpłaty należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia udziału w usłudze
edukacyjnej, nie później jednak niż 2 (dwa) dni przed jej rozpoczęciem.
4. Organizator dopuszcza możliwość płatności ratalnej (w tej sprawie prosimy o kontakt indywidualny z Organizatorem).
Wpłaty należy dokonać na rachunek:
ENTUZJA Szkolenia i doradztwo, 43-100 Tychy, ul. Zwierzyniecka 96,
BRE Bank Spółka Akcyjna w Warszawie 30 1140 2004 0000 3602 3568 6637.
5. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z usługi edukacyjnej pod warunkiem złożenia rezygnacji na piśmie (listem lub pocztą
elektroniczną) w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu.
6. W przypadku nieodwołania zgłoszenia uczestnictwa w określonym w p. 5 terminie oraz niewzięcia udziału w wydarzeniu,
zgłaszający Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa w usłudze edukacyjnej (100% ceny) wynikających z
zawartej umowy. Decydująca jest data wpływu rezygnacji do Organizatora.
7. W przypadku, gdyby usługa edukacyjna nie odbyła się z powodów niezależnych od Organizatora, Uczestnikowi zostanie
zaproponowany udział w usłudze edukacyjnej w innym terminie lub w ciągu 14 dni roboczych zostanie zwrócona pełna kwota wpłaty.
8. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy uczestnictwa w usłudze edukacyjnej. W przypadku dokonania wpłaty za uczestnictwo w
usłudze edukacyjnej, pełna kwota wpłaty zostanie zwrócona w ciągu 14 dni roboczych.
9. Dokonanie Zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszych warunków oraz akceptacją warunków Regulaminu i
upoważnieniem Organizatora do wystawienia faktury VAT bez składania podpisu przez Uczestnika albo osobę upoważnioną ze strony
zgłaszającego Uczestnika.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dot. programu wynikających ze zbadanych potrzeb szkoleniowych,
zmian prelegentów w przypadkach nagłych oraz do odwołania wydarzenia.
11. Organizator dołoży wszelkich starań, by poziom usługi spełniał najwyższe standardy edukacyjne, nie jest jednak odpowiedzialny za
poziom nabytej przez Uczestnika wiedzy, jak również za efekty wykorzystania wszelkich informacji przekazanych przez Organizatora w
trakcie szkolenia.
o Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych w zakresie niezbędnym do obsługi logistycznej
zgłoszenia, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych jest Entuzja. Szkolenia i doradztwo z siedzibą w Tychach, ul.
Zwierzyniecka 96. Informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie
danych ma charakter dobrowolny, jest jednak niezbędne, żeby móc zarejestrować Państwa zgłoszenie na kurs.
o Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osoby dokonującej zgłoszenia w celach marketingowych, w tym na otrzymywanie
informacji handlowych na podany w formularzu adres e-mail, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych ma charakter
dobrowolny, jednak bez wyrażenia zgody nie będziemy mogli wysyłać do Państwa newslettera utrwalającego wiedzę po
kursie, informacji o nowościach i aktualnych promocjach. Informujemy również, że mają Państwo prawo dostępu do swoich
danych oraz możliwość ich poprawiania. Administratorem danych jest Entuzja. Szkolenia i doradztwo z siedzibą w Tychach, ul.
Zwierzyniecka 96.

miejscowość, data i podpis

pieczątka firmy (opcjonalnie)

