
   Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c., 32 - 087 Zielonki , ul. Wiarusa 11 lok. 1  
   tel: 510 862 449, 514 953 569, 789 093 920 

                                                 e-mail: biuro@systemszkolenia.pl, www.systemszkolenia.pl 

 

Karta zgłoszenia  na szkolenie ON-LINE, STACJONARNE , WYJAZDOWE   

Prosimy wysłać na adres: zgloszenie@systemszkolenia.pl

  

Pełna nazwa firmy / instytucji (dane do faktury):   

Ulica, kod, miejscowość:  

NIP:  Tel:  Faks:  

Imię, nazwisko os zgłaszającej / kontaktowej Tel. stacjonarny / komórkowy: 

 
e-mail: 

  

Temat szkolenia:  
  

Data szkolenia:  Miejsce szkolenia:  

Imię i nazwisko uczestnika:  indywidualny adres e-mail:  Tel:  

1.   

2.   

3.   

 

 

FAKTURA ELEKTRONICZNA 

e-mail faktura proforma:  e-mail faktura elektroniczna:  

 

Opłatę za udział w szkoleniu w kwocie netto .....................zł. x .....osób (+23%VAT) =.........................  zł.  przekażemy  
na konto Organizatora szkolenia. Numer konta: Santander Bank S.A. 9 Oddział Kraków  35 1090 1665 0000 0001 1994 1539 
Warunki uczestnictwa i rezygnacji 

• Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia mailem, faksem lub rejestracja online przez stronę 
internetową Organizatora  www.systemszkolenia.pl  Organizator za pośrednictwem poczty elektronicznej / telefonu potwierdzi 
udział w szkoleniu podając szczegóły organizacyjne szkolenia 

• W cenie (szkolenia online): wykłady, materiały szkoleniowe w wersji pdf, zaświadczenie ukończenia szkolenia w wersji pdf 

• Cena (szkolenia stacjonarnego) obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, poczęstunek na szkoleniu, zaświadczenie 
ukończenia szkolenia. Cena nie zawiera kosztów ewentualnego noclegu, przejazdu i opłaty za parking 

• Cena (szkolenia wyjazdowego) obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym, 
wyżywienie, zaświadczenie ukończenia szkolenia. Cena nie zawiera kosztów ewentualnego przejazdu i opłaty za parking 

• Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, odwołania szkolenia, zmiany wykładowcy z przyczyn losowych 
niezależnych od organizatora. W przypadku odwołania szkolenia, Zgłaszający otrzyma zwrot kosztów w pełnej kwocie. 
Organizatorem szkolenia i Administratorem danych osobowych jest Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c., 
NIP:6760105239.  

• Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia 

• Upoważniamy Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu 

• Ewentualnych rezygnacji prosimy dokonywać pisemnie (mail, faks) najpóźniej na 7 dni przed datą szkolenia wyjazdowego lub 
3 dni przed datą szkolenia online / stacjonarnego. Rezygnacja w terminie późniejszym lub nieobecność na szkoleniu nie 
zwalnia Zgłaszającego  z zapłaty pełnej wysokości kosztów szkolenia. Nie dokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z 
rezygnacją z udziału w szkoleniu. 

□ Oświadczamy, że akceptujemy warunki uczestnictwa i rezygnacji wymienione powyżej. Dane osobowe zawarte w karcie 

zgłoszenia przetwarzane będą w celu odpowiedzi na przesłaną przeze mnie wiadomość, kontaktu, organizacji i rozliczenia 
uczestnictwa w szkoleniu zgodnie z Polityką Prywatności dostępną na stronie http://systemszkolenia.pl/27/polityka-
prywatnosci/. Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, 
a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia 
ewentualnych roszczeń. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu 

□ Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną bezpłatnej informacji od SYSTEM s.c., o organizowanych 

szkoleniach na wskazany powyżej adres e-mail i/lub numer telefonu. W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania 
powyższej zgody. 

□ Wyrażam zgodę na otrzymywanie faktur VAT drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w formularzu 
 
TAK / NIE    Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników ma charakter usługi kształcenia zawodowego lub 
przekwalifikowania zawodowego finansowanego w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych  
 

      Pieczątka  firmy                                             data i  podpis osoby upoważnionej 

 

http://www.systemszkolenia.pl/
http://systemszkolenia.pl/27/polityka-prywatnosci/
http://systemszkolenia.pl/27/polityka-prywatnosci/

