KARTA ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE / KONFERENCJĘ ONLINE (WEBINAR)
Wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia prosimy przesłać na adres
e-mail: szkolenia@negotium.pl

Temat szkolenia / konferencji:
Data szkolenia / konferencji:
Miejsce szkolenia / konferencji:
Dane instytucji / firmy zgłaszającej:

Imię i Nazwisko

Jednostka/Firma

Stanowisko

Telefon kontaktowy

E-mail

Koszt
uczestnictwa

1)

2)

3)

Dane do faktury:



Upoważniam organizatora szkolenia / konferencji do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.



Wyrażam zgodę na otrzymywanie faktur VAT, faktur korygujących VAT oraz duplikatów faktur i duplikatów
faktur korygujących w formie elektronicznej.



Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Firmę OBIS Piotr Walczak w celu
świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie działań marketingowych polegających na cyklicznym
wysyłaniu na wskazany w karcie zgłoszenia na szkolenie adres poczty elektronicznej informacji
o organizowanych szkoleniach i konferencjach i w celu: dokonania zgłoszenia na szkolenie, organizacji
uczestnictwa w szkoleniu, przygotowania certyfikatu oraz realizacji czynności rozliczeniowych.



Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej
zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030, z późn. zm.) od OBIS Piotr Walczak oraz na wysyłanie na nasz adres /również
elektronicznie/ informacji o wydawnictwach oraz organizowanych szkoleniach konferencjach.
• OBIS właściciel marki Negotium • NIP 836 175 78 81 • ul. Rawska 83B lok. 14, 96-100 Skierniewice

• Numer wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych 2.10/00089/2018 • szkolenia@negotium.pl • www.negotium.pl

Cena szkolenia obejmuje:
Udział w szkoleniu / konferencji online w formie webinaru na żywo, dostęp do materiałów szkoleniowych,
certyfikat konsultacje z ekspertem prowadzącym w trakcie trwania szkolenia/konferencji online z możliwością
dalszych konsultacji do 7 dni po zakończeniu szkolenia.
Płatność:
Płatność za szkolenie / konferencję prosimy realizować po otrzymaniu faktury VAT lub faktury pro forma
przelewem na konto: Santander Bank Polska S.A. 61 1090 2590 0000 0001 3369 1089
Anulowanie zgłoszenia:
Anulowanie zgłoszenia w formie pisemnej lub telefonicznej nie później niż 3 dni robocze przed rozpoczęciem
szkolenia / konferencji nie powoduje naliczenia kosztów uczestnictwa. Anulowanie zgłoszenia w terminie
późniejszym niż 3 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia / konferencji skutkować będzie naliczeniem kosztów
w wysokości 50% ceny.
Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika inną osobą.
Nieobecność na szkoleniu / konferencji nie jest jednoznaczna z rezygnacją, oraz nie zwalnia z dokonania opłaty.
Potwierdzenie zgłoszenia:
Po otrzymaniu wypełnionej karty zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie rejestracji na szkolenie /
konferencję. W przypadku braku otrzymania potwierdzenia w ciągu 24 godz., prosimy o kontakt telefoniczny
733 686 664, lub mailowy na adres: szkolenia@negotium.pl.

Data i pieczęć

Podpis osoby upoważnionej
do złożenia zamówienia
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OŚWIADCZENIE (DOTYCZY VAT)

Dotyczy szkolenia / konferencji:

Temat szkolenia / konferencji:
Data szkolenia / konferencji:
Miejsce szkolenia / konferencji:

Oświadczamy, że ww. usługa, ma charakter usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania
zawodowego, jest finansowana ze środków publicznych*:

❑

w całości ze środków publicznych zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia
11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2016 r., poz 710 ze zm.)

❑

w co najmniej 70% zgodnie z treścią § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych
zwolnień (Dz.U. z 2015 r., poz. 736 ze zm.)

❑

nie dotyczy

(* należy zaznaczyć właściwy punkt)

Data i pieczęć

Podpis osoby upoważnionej
do złożenia zamówienia
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