KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU
TYTUŁ SZKOLENIA:………………………………………………………………………………………………………
Data i miejsce szkolenia: ………………………………………………………………………………………………….
DANE UCZESTNIKA:
Imię i nazwisko:…………………………………………………………………………………………………… ………….
Adres do korespondencji:…………………………………………………………………………………………………….
E-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………
Telefon kontaktowy: ………………………………………………………………………………………………………….
Miejsce pracy: …………………………………………………………………………………………………………………
Proszę o wystawienie rachunku na poniższe dane:
Nazwa firmy……………………………………………………………………………………………………………………
Adres:………………………………………………………………………………………………………………………….
………….……………………….………………………………………………………………………………………………
NIP: ………………………………
DANE DO KONTAKTU:
E-mail: …………………………………………………………………. Tel.: ……………………
CAŁKOWITY KOSZT SZKOLENIA: …………………
powyższa kwota zostanie wpłacona na konto:
NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA „PRO VOBIS”
ul. Rynek 19, 83-200 Starogard Gd.

ALIOR BANK
62 2490 0005 0000 4530 6027 7870

w tytule przelewu proszę podać: imię i nazwisko uczestnika oraz datę szkolenia.
SKŁADAJĄC KARTĘ ZGŁOSZENIA, UCZESTNIK POTWIERDZA, ŻE DORĘCZONO MU OGÓLNE WARUNKI
UCZESTNICTWA
W
SZKOLENIACH.
NAJWAŻNIEJSZE
INFORMACJE
ZOSTAŁY
PONADTO
PRZEDSTAWIONE NA ODWROCIE KARTY ZGŁOSZENIA.
...……………....................................................
(data i podpis osoby upoważnionej/uczestnika szkolenia)

ZASADY UCZESTNICTWA – PODSUMOWANIE:

Zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Niepubliczną
Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną „Pro Vobis” Sp. z o.o. nr 1/2015

Wypełnienie Karty Zgłoszenia

Przesłanie wypełnionej i podpisanej Karty Zgłoszenia na adres organizatora:
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Pro Vobis” 83-200 Starogard Gd. ul. Rynek 19
lub pocztą elektroniczną: sekretariat@provobis.com.pl

Dokonanie opłaty za szkolenie na konto organizatora:



ALIOR BANK
62 2490 0005 0000 4530 6027 7870

Przesłanie Karty Zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Ogólnych Warunków Uczestnictwa.
Przesłanie Karty Zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie - jest to
uzależnione od liczby miejsc. W takim przypadku decydująca będzie data wpływu Karty Zgłoszenia.

Szkolenie może zostać odwołane, jeśli liczba osób zgłoszonych do uczestnictwa będzie
niewystarczająca. W takim przypadku organizator może zaproponować nowy termin szkolenia, o ile
będzie to możliwe.
WARUNKI REZYGNACJI i ZWROT OPŁATY

Obowiązuje pisemna forma rezygnacji. Brak pisemnej rezygnacji za szkolenie najpóźniej na trzy dni
przed terminem rozpoczęcia szkolenia będzie skutkowało obciążeniem zgłoszonego uczestnika
całkowitym kosztem szkolenia.
USTALENIA KOŃCOWE

Uczestnicy otrzymują zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA SZKOLENIA:
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem: Ogólne Warunki Uczestnictwa w szkoleniach
organizowanych przez Niepubliczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną „Pro Vobis” Sp. z o.o. nr 1/2015
opublikowanych na stronie Poradni www.provobis.com.pl, a ponadto, że zapoznałem/am się z ich treścią, którą
rozumiem i w całości akceptuję.
……………………………………………………….
(podpis uczestnika szkolenia)
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA SZKOLENIA
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do
prawidłowego wykonania zadania ,którym jest w/w szkolenie oraz do użytku wewnętrznego Niepublicznej Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej „Pro Vobis” w Starogardzie Gdańskim, a ponadto do celów statystycznych oraz
do celów wynikających z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Oświadczam, że poinformowano
mnie, że administratorem moich danych osobowych jest Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
„Pro Vobis” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, ul. Rynek 19, 83 –
200 Starogard Gdański, KRS: 0000395790, NIP: 5922255834, Regon: 221527667. Oświadczam, że
poinformowano mnie o przysługującym mi prawie wglądu w moje dane osobowe oraz ich poprawianie i
modyfikowanie. (Podstawa prawna: ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity
Dz. U. z 2014 r., nr 1182, poz. 1662
………………………………………………..
(podpis uczestnika szkolenia

