Twórcza Aktywna Efektywna
nauka języka angielskiego
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OFERTY
ZGŁOSZENIE/UMOWA na udział w szkoleniu „Twórcza Aktywna Efektywna nauka języka angielskiego”.
PROSIMY O ODESŁANIE POCZTĄ MAILOWĄ NA ADRES: biuro@efros.pl

……………………………………………………………………….
Pieczęć firmowa

………………………………………………………………………..
Telefon kontaktowy

Potwierdzam udział w trzydniowym warsztacie „Twórcza Aktywna Efektywna nauka języka angielskiego” w terminie
(właściwy zakreślić):
o
8 - 10. 09. 2017r.
o 15 - 17. 09. 2017r.
o 22 - 24. 09. 2017r.
IMIĘ, NAZWISKO I STANOWISKO
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Warunki uczestnictwa:
1.Koszt udziału w szkoleniu jednej osoby zależny jest od daty zgłoszenia:
Zgłoszenia do 22.07.: 540 zł/brutto (oszczędzasz 50 zł. brutto),
Zgłoszenia po terminie 22.07.: 590zł brutto,
Zgłoszenia 2 osób z jednej placówki do dn. 22.07., cena promocyjna od osoby: 520 zł/brutto (oszczędzasz 70 zł/osoba).
2. Warunkiem uczestniczenia w warsztacie jest przesłanie do organizatora niniejszej umowy do momentu wyczerpania miejsc
lub do końca czerwca 2017r. oraz dokonania opłaty zadatku w wysokości 50 PLN do 3 dni od daty zgłoszenia.
3. Zadatek zostaje odliczony od całkowitej kwoty brutto za udział w szkoleniu. W przypadku rezygnacji ze szkolenia zadatek nie
jest zwracany.
4. O ewentualnej rezygnacji z uczestnictwa należy poinformować organizatora mailowo!
5. Oświadczamy, że kwota brutto za szkolenie zostanie przekazana w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury, na rachunek
bankowy:
EFROS Monika Goc, ING Bank Śląski nr rachunku: 96 1050 1445 1000 0091 3966 5013.
W przypadku nie dotrzymania terminu płatności zostaną naliczone odsetki ustawowe, a zaległość będzie egzekwowana przez
windykatora. Jednocześnie oświadczamy, że (proszę zaznaczyć właściwe):
o Jesteśmy płatnikiem podatku VAT, posiadamy numer NIP…………………………………………………………………………………………..
o Nie jesteśmy płatnikiem VAT i upoważniamy EFROS Monika Goc do wystawienia faktury VAT bez podania numeru NIP
odbiorcy.
6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z
dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

……………………………………………………………..
Data

www.efros.pl
EFROS coaching i szkolenia
Ul. Drukarska 11/13; 30-348 Kraków
T: 608605140 E: biuro@efros.pl

………………………………………………………………………………….
Pieczątka i podpis

www.amplus – actio.pl
AMPLUS szkolenia usługi doradztwo
Ul. 29 Listopada 1/7; 32-050 Skawina
T: 606905718 E: amplus.szkolenia@onet.eu

