FORMULARZ ZGŁOSZENIA
Imię, nazwisko,
stanowisko służbowe

1.
2.

Nazwa seminarium

Profesjonalnie i bezpiecznie na rosyjskim rynku.
Kluczowe regulacje prawne i podatkowe w Rosji.

Profesjonalnie i bezpiecznie na rosyjskim rynku.
Kluczowe regulacje prawne i podatkowe w Rosji.

Nazwa firmy
Adres

e-mail:
Telefon kontaktowy
Osoba kontaktowa
w sprawach kursu
Seminarium odbędzie się w dniu 16 stycznia 2014 r. w godzinach 10.00 – 17.30. Rejestracja od g. 9.15.
Opłatę za kurs w kwocie: 300 PLN +23% VAT zobowiązujemy się przelać na konto
BPH S.A. O/GDAŃSK Nr 43106000760000321000167998
DORADCA Consultants Ltd. Sp. z o.o.
81-327 Gdynia, ul. Wolności 18 A
Kapitał zakładowy 172 375,00 zł
NIP 586-000-57-49
KRS 0000131096 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem seminarium.
Jesteśmy podatnikiem VAT o numerze NIP: .........................................
Upoważniamy DORADCA Consultants Ltd. Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

……………………….............................................
Podpis i pieczęć osoby uprawnionej
Do podejmowania zobowiązań finansowych
WAŻNE INFORMACJE DLA ZGŁOSZENIODAWCY
•

Opłata partycypacyjna za udział w seminarium jednego uczestnika w seminarium wynosi 300 PLN plus VAT,

•

Wypełniony formularz prosimy przesłać faxem lub mailowo na następujące dane::
DORADCA Consultants Ltd. Sp. z o.o.
Do: Joanna Czerepko
ul. Wolności 18 A
81-327 Gdynia
Fax /58/ 621 99 27
lub jczerepko@doradca.com.pl

•

Dane z formularza służą do wystawienia faktury – jeżeli zgłoszeniodawca nie jest płatnikiem, prosimy o podanie
odpowiednich danych. Faktura VAT zostanie wystawiona w ciągu 7 dni od otrzymania wpłaty.

•

Liczba miejsc jest ograniczona - o przyjęciu uczestników na szkolenie może zadecydować kolejność zgłoszeń.

•

Na 2 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia - po otrzymaniu formularza zgłoszenia oraz wpłaty - przekażemy
Państwu potwierdzenie wpisania zgłoszonych osób na listę uczestników i niezbędne szczegóły organizacyjne.

•

W przypadku rezygnacji zgłoszonych osób z uczestnictwa w kursie organizatorzy zwracają:
do 14 dni przed rozpoczęciem
od 13 do 8 dni przed rozpoczęciem
od 7 dni przed rozpoczęciem

DORADCA Consultants Ltd.
ul. Wolności 18 a
81-327 GDYNIA
Tel.: (58) 621 91 86
Fax: (58) 621 99 27

.................................................
Data zgłoszenia

-

100% wpłaty;
50% wpłaty;
0% wpłaty.

•

W przypadku odwołania seminarium organizatorzy zobowiązują się do zwrotu 100% wpłaty.

•

Aktualnych informacji dotyczących terminów, kosztów
Joanna Czerepko – Konsultant Działu Doradztwa Wschodniego
tel. 58 621 91 86 wew.110
tel. kom. 669-244-211;
e-mail: jczerepko@doradca.com.pl

i

wolnych

miejsc

udziela:

