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Zgłoszenie na kurs/ szkolenie
Nr szkolenia

Szkolenie- zaznacz właściwe

Wpisz datę szkolenia jeśli wybierasz
stacjonarne

Nazwa szkolenia

On-line

Nazwa instytucji zamawiającej szkolenie
NIP
Adres
Firmy

Kod

poczta

Ulica nr

Województwo
Adres elektroniczny do kontaktu
Telefon kontaktowy
Osoba upoważniona do kontaktu
Telefon kontaktowy z osobą upoważnioną

Lista zgłoszonych osób. Dane potrzebne do wystawienia zaświadczeń po zakończeniu szkolenia.
Lp. Imię i nazwisko uczestnika szkolenia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Data urodzenia

Miejsce urodzenia

 Zaświadczam, że osoby zgłoszone na kurs/ szkolenie zgadzają się z warunkami
uczestnictwa w szkoleniu dołączonymi do zgłoszenia.
 Oświadczam, że ww. firma jest płatnikiem VAT i upoważniamy firmę Izy Work do
wystawienia faktury vat bez podpisu odbiorcy.
………………………………………………… …………………………………………………
Data i podpis osoby upoważnionej
Pieczęć firmy
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Warunki uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez
Centrum Szkolenia i Doradztwa Izy Work
1. Centrum Szkolenia i Doradztwa Izy Work organizuje szkolenia po
skompletowaniu grupy w zależności od rodzaju kursu / szkolenia i
zastrzega sobie możliwość zmiany terminu w przypadku braku
wystarczającej liczby zgłoszeń, wypadku losowego prowadzącego zajęcia,
przyczyn niezależnych od Centrum Izy Work. (dotyczy szkoleń
stacjonarnych)
2. Cena szkolenia / kursu obejmuje: uczestnictwo w kursie / szkoleniu,
niezbędne materiały szkoleniowe, zaświadczenie w j. polskim.
3. Procedura zgłoszeniowa :
3.1. Przesyłanie niniejszego formularza, wypełnionego mailem na adres:
szkolenia@poczta.onet.pl
3.2. O przyjęciu zgłoszenia i wpisaniu osób zgłoszonych na listę
uczestników szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń i dokonania przez
Zgłaszającego wpłaty nie później niż na 9 dni przed zajęciami
(decyduje data wpłynięcia pieniędzy na konto Centrum Izy Work).
Wpłata musi być za wszystkie zgłoszone osoby.
Dane potrzebne do przelewu zostaną podane po zgłoszeniu uczestnika.
W tytule przelewu proszę wpisać nazwę kursu.
3.3.
W przypadku anulowania zgłoszenia wcześniej niż na 9 dni przed
rozpoczęciem zajęcia, kwota wpłacona przez Zgłaszającego jest
zwracana w całości ( dotyczy szkoleń stacjonarnych).
4. W przypadku anulowania zgłoszenia na kurs / szkolenie stacjonarne w
terminie krótszym niż 9 dni przed rozpoczęciem warsztatów, lub nie
wzięcia udziału w kursie / szkoleniu przez osobę zgłoszoną.
Zgłaszającemu nie przysługuje prawo do zwrotu wpłaconej należności za
ten kurs/ szkolenie.
5. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika, bez dodatkowych
kosztów.
6. Osoba zgłaszająca się na kurs/ szkolenie wyraża zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych zawartych w Karcie zgłoszenia dla celów
szkolenia oraz w celu przeprowadzenia ankiet związanych z przyszłymi
szkoleniami zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
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ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze
zmianami).
7.Wyrażają zgodę na otrzymywanie informacji od Izy Work drogą
elektroniczną zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
z dnia 18 lipca 2002r postępowania rekrutacyjnego i dokumentowania
przebiegu.
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