FORMULARZ ZGŁOSZENIA-UMOWA UDZIAŁU W SZKOLENIU
1. Niniejszym zgłaszam udział w nw. szkoleniu organizowanym przez Centrum Wspierania
Projektów Europejskich S. A. z siedzibą we Wrocławiu.

Nazwa szkolenia

„DOTACJE DLA DOLNOŚLĄSKICH FIRM NA LATA 20014-2020
- Możliwości dla MŚP i dużych przedsiębiorstw”

Miejsce i termin
szkolenia:

Wrocław 23.04.2015

godz. 9:00 – 15:00

Dane kontaktowe uczestnika szkolenia:

Imię i nazwisko
Numer telefonu
E-mail
Dane niezbędne do wystawienia Faktury VAT:

Nazwa Firmy lub
Imię i nazwisko (w przypadku os.
prywatnych)
Kod pocztowy i miejscowość
Ulica
Nr NIP
Numer telefonu/fax
2. Akceptuję koszt udziału jednej osoby w Szkoleniu jednodniowym 290,00 PLN netto+ VAT. Łącznie do zapłaty 366,70
zł, płatne na konto CWPE nr: 14 1910 1048 2415 7897 1634 0001
nie później niż w przeddzień rozpoczęcia szkolenia.
3. Rabaty:
5% dla uczestników szkolenia Doradca- 6-dniowego,
10% dla uczestników szkolenia Doradca 8-dniowego

4. Centrum zobowiązuje się do:
-dostarczenia uczestnikom materiałów szkoleniowych,- przeprowadzenia szkolenia zgodnie z programem szkolenia i zawartymi
ustaleniami (interaktywne warsztaty, wykłady, analizę przypadków, ćwiczenia indywidualne i grupowe, wymianę doświadczeń),- do
udzielenia wsparcia merytorycznego i praktycznego uczestnikom szkolenia,- wystawienia uczestnikom szkolenia certyfikatu opracowania
ankiety oceniającej szkolenie,- zapewnienia sali wykładowej, wyposażonej w projektor multimedialny,- zapewnienia przerw kawowych
uczestnikom szkolenia i trenerowi.

5. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest:
 Nadesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego-umowy (jako ORYGINAŁ z podpisem) pocztą;
 Dokonanie wpłaty za uczestnictwo w szkoleniu na rachunek Deutsche Bank S.A. nr 14 1910 1048 2415 7897 1634 0001
 Osoby, które wypełniły formularz zgłoszeniowy, umowę oraz uiściły stosowną opłatę w podanym terminie otrzymają fakturę VAT
oraz potwierdzenie udziału w Szkoleniu wraz z informacjami uzupełniającymi.

 W przypadku rezygnacji przez Zamawiającego na 7 dni, lub później, przed datą rozpoczęcia szkolenia, Centrum przysługuje prawo do
wystawienia faktury VAT i dochodzenia całości kwoty.

 Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w programie i terminach Szkolenia.
 W razie gdyby Szkolenie nie odbyło się z winy Organizatora, Zgłaszającemu zostanie zwrócona pełna wpłacona przez niego kwota w
ciągu 10 dni od daty odwołania.

6. Oświadczam, że: - Wyrażam/wyrażamy zgodę na wystawienie faktury VAT za udział w szkoleniu ww. osób bez mojego/naszego
podpisu.

- wyrażam/wyrażamy zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Wspierania Projektów Europejskich S. A. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy
Kobierzycka20ba, dla potrzeb marketingowo-informacyjnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz.
883)

_____________________
(data, miejsce wypełnienia formularza)

_________________________
( pieczątka (dla firm) i podpis osoby upoważnionej)

