
 

 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

TRENING SPIN®  

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA/ÓW  

 

 

NAZWA FIRMY  

DANE DO FAKTURY  

 

 

  

OSOBA KONTAKTOWA W SPRAWACH KURSU 

IMIĘ I NAZWISKO  

TELEFON KONTAKTOWY  

ADRES EMAIL  

 

Cena netto za udział w szkoleniu jednej osoby wynosi 3 990 PLN plus 23% VAT. 

Opłatę za kurs w kwocie ………. PLN brutto zobowiązujemy się przelać na konto firmy DORADCA 
Consultants Ltd. Sp. z o. o.: ALIOR BANK SA 14 2490 0005 0000 4600 4035 1301, najpóźniej do dnia 
07.09.2018 r. 

Jesteśmy podatnikiem VAT o numerze NIP:........................................ 

Upoważniamy DORADCA Consultants Ltd. Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT.     

 

 

…………………………………….……...........    …………………………….………………………… 

Podpis i pieczęć uprawnionej osoby     Data zgłoszenia 

 

 



 

 

 

 

INFORMACJE DLA ZGŁOSZENIODAWCY 

 Etapy Treningu SPIN®: # PROJEKTOWANIE 17-21.09.2018 
# ROZWÓJ 25-27.09.2018 
# FEEDBACK listopad 2018 – styczeń 2019 
# INSPIRACJA luty – lipiec 2019 

 Dane z formularza służą do wystawienia faktury – jeżeli Zgłoszeniodawca nie jest płatnikiem, 
prosimy o przesłanie odpowiednich danych. 

 Skan wypełnionego formularza prosimy przesłać najpóźniej na 10 dni przed planowanym 
rozpoczęciem Projektu na adres: jkarchier@doradca.com.pl  

 O przyjęciu uczestników decyduje kolejność dopełnienia formalności.  

 Przesłanie wypełnionego skanu formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z rezerwacją 
miejsca na liście uczestników kursu. 

 Szczegółowe informacje organizacyjne są przesyłane drogą elektroniczną do osoby 
kontaktowej wskazanej w formularzu i/lub uczestników na około 10 dni przed rozpoczęciem 
kursu. 

 Liczba miejsc jest ograniczona. 

 Kursy otwarte są realizowane w Warszawie.  

 W przypadku rezygnacji zgłoszonych osób z uczestnictwa w kursie organizatorzy zwracają:      

 do 14 dni przed rozpoczęciem - 100% wpłaty 

 od 13 do 8 dni przed rozpoczęciem - 50% wpłaty 

 od 7 dni przed rozpoczęciem - 0% wpłaty. 

 W przypadku odwołania kursu organizatorzy zobowiązują się do zwrotu 100% wpłaconej 
kwoty. 

 Aktualne informacje dotyczące terminów i cen innych szkoleń realizowanych w formule 
otwartej dostępne są u organizatorów.  

 Opiekun szkoleń otwartych po stronie DORADCA Consultants/Huthwaite International 
Polska:  Joanna Karchier , tel.: 58 621 03 31, wewn. 203, mail: jkarchier@doradca.com.pl  

 Administratorem danych osobowych jest DORADCA Consultants Ltd. Sp. z o.o. ul. Wolności 
18a, 81-327 Gdynia. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności: 
http://www.doradca.com.pl/x.php/1,417/Polityka-Prywatnosci.html    

 

 


