WARSZAWSKA GRUPA DORADCÓW PR
Biuro: ul. Dickensa 31a lok. 25, 02-384 Warszawa
NIP: 526-216–62-18; REGON: 142 231 880
Tel. 668 018 353; E-mail: biuro@wgd-pr.pl
Konto: Deutsche Bank PBC S.A.
75 1910 1048 2787 3402 0098 0001

Obserwuj nas w sieci:
www.wgd-pr.pl
WarszawskaGrupaDoradcowPR

@WGDPR

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA SZKOLENIE
Temat zajęć:

Akademia Młodego Managera

Termin:

31.04.2016

Cena za osobę:

123 zł brutto

Miasto:

Warszawa

DANE UCZESTNIKA:
Imię i Nazwisko:
Adres
PESEL
E-mail
Telefon
Warunki uczestnictwa:
Niniejszy formularz ma formę umowy zawartej pomiędzy uczestnikiwm a firmą szkoleniową.
Warunkiem uczestnictwa w naszych przedsięwzięciach jest wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego na adres
biuro@wgd-pr.pl oraz dokonanie opłaty przed szkoleniem przelewem na konto WGD-PR na podstawie faktury VAT.
Opłata za uczestnictwo obejmuje koszty szkolenia, materiałów i certyfikatów, poczęstunków w czasie przerw kawowych.
Cena nie zawiera kosztów ewentualnego noclegu, pobytu, przejazdu i parkingu dla uczestników.
Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić najpóźniej na 14 dni przed szkoleniem w formie pisemnej (e-mail).
Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie
zwalnia z dokonania opłaty. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia.
Na 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia, na podany e-mail zostaną do Państwa przesłane wszelkie informacje
organizacyjne dotyczące szkolenia. W przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić
zajęć w podanym wcześniej terminie organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć. Uczestnicy zajęć
niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie.
Powyższa oferta jest ofertą handlową w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacyjnych przez WGD PR w Warszawie w
zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych
Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia
z bazy.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od WGD PR na podany adres e-mail (zgodnie z ustawą z dn.
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych - tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). W każdym
momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.
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