Ośrodek Szkoleń i Informacji „EFFECT”
Joanna Jarosz-Opolka
44-100 Gliwice ul. Kozielska 137 D
NIP: 631-139-99-87
tel./fax. 32 33 55 150/32 33 55 151
mobile: 604 539 728
e-mail: effect@effect.edu.pl

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA
Wypełnioną kartę prosimy przesłać na adres
effect@effect.edu.pl lub na nr faksu: 32 33 55 151

Data:
Miejscowość:

Nazwa firmy
(dane do faktury)
Adres:
NIP:
Telefon:

FAX:

Osoba do kontaktu:

e-mail:
temat szkolenia

Zgłaszamy udział w szkoleniu
w terminie:
Imię i nazwisko

Pesel*

Stanowisko służbowe Telefon

e-mail

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (PESEL) przez Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT
Joanna Jarosz-Opolka z Gliwic jedynie dla potrzeb wydania zaświadczenia zgodnego z Obwieszczeniem Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 11 lutego 2014r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
(Dz.U.2014r.poz.622) w zgodzie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.Nr 133 poz.883).
Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.
Noclegi:
Szkolenie bez noclegu
Szkolenie z noclegiem

Zakwaterowanie:
Pokój do pojedynczego
wykorzystania – dopłata
Pokój dwuosobowy z innym
uczestnikiem

Termin przyjazdu na szkolenie:
Wypełnić w przypadku wyboru
szkolenia z noclegami
Przyjazd w przeddzień szkolenia
Przyjazd w dniu szkolenia

Należność za szkolenie wynosi

zł

Płatne na rachunek firmowy OSiI EFFECT
ING Bank Śląski S.A. Oddział Gliwice, r-k 86 1050 1298 1000 0022 4985 6069
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§1
Organizatorem szkolenia jest Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT Joanna Jarosz-Opolka z siedzibą
w Gliwicach, ul. Kozielska 137D. Nr identyfikacji podatkowej (NIP) 631-139-99-87, (Regon) 277586519.

§2
Warunkiem udziału w szkoleniu jest otrzymanie przez OSiI EFFECT wypełnionego formularza zgłoszenia
uczestnictwa w szkoleniu. Przesłanie formularza zgłoszenia pocztą elektroniczną lub faksem jest
równoznaczne z zawarciem umowy i akceptacją warunków uczestnictwa pomiędzy OSiI EFFECT a firmą
(w przypadku osób prawnych) lub uczestnikiem szkolenia (w przypadku zgłoszeń od osób fizycznych).

§3
OSiI EFFECT przesyła potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu pocztą elektroniczną lub faksem wraz
z fakturą pro forma, najpóźniej na 7 dni przed terminem szkolenia. W przypadku braku otrzymania
potwierdzenia szkolenia w deklarowanym przez OSiI EFFECT terminie, prosimy o kontakt.

§4
Ewentualna rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu powinna być zgłoszona w formie pisemnej, faksem
bądź mailem najpóźniej na 7 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia.
W przypadku dokonania rezygnacji po tym terminie, Zamawiający zostanie obciążony opłatą w wysokości
50% wartości szkolenia. W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu, bez uprzedniego
powiadomienia, zgłaszający zapłaci 100% kwoty wymienionej w zgłoszeniu.
Brak opłaty za szkolenie nie jest równoznaczne z bezkosztową rezygnacją ze szkolenia.

§5
OSiI EFFECT zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu na 7 dni przed
planowanym terminem szkolenia.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną oraz na otrzymywanie
telefonicznych połączeń przychodzących inicjowanych przez Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT Joanna
Jarosz-Opolka z Gliwic na podany adres e-mail oraz numer telefonu, (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002r.
Dz.U. Nr 144 poz. 1204 „O świadczeniu usług drogą elektroniczną” oraz z ustawą z dnia 16.07.2004r. Dz.U.
Nr 171 poz. 1800 „Prawo Telekomunikacyjne”). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania
powyższej zgody.
Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji ze szkolenia.

podpis osoby umocowanej do zaciągania
zobowiązań w imieniu zgłaszającego

pieczęć firmowa
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