SmallGIS, Kraków 30-395, ul. Obrońców Helu 21, NIP: 687-118-94-17, REGON: 351575711
tel. (012) 425-06-25, fax.: (0-12) 295-08-21

Formularz Zgłoszenia
(należy odesłać faksem na numer 12 295-08-21 lub na adres e-mail: szkolenia@smallgis.pl)

…........................................
(data szkolenia)

…........................................…........................................
(temat szkolenia)

Dane uczestnika:
Imię i Nazwisko:
Stanowisko:
Telefon:
Telefon komórkowy:
Faks:
e-mail:
Dane płatnika:
Nazwa Instytucji (płatnika):
NIP:
Adres:
Telefon firmowy:
Faks firmowy:
e-mail firmowy:
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne
oraz sposób płatności.
Koszt udziału 1 osoby wynosi:
(proszę zaznaczyć odpowiednie pola)

Koszty:
Szkolenie ogólne lub branżowe: szkolenie, materiały szkoleniowe - 549 zł za dobę *
Szkolenie ECDL GIS: szkolenie, materiały szkoleniowe - 300 zł za dobę *
Przysługuje mi cena ulgowa za szkolenie (zniżka 50%)**
Koszty socjalne: wyżywienie, nocleg - 150 zł za dobę *
* Podane ceny są cenami netto. Do cen należy doliczyć podatek VAT 23 %.Nie dotyczy szkoleń finansowanych ze środków publicznych.
**Proszę o przesłanie kopii dokumentu potwierdzającego uprawnienia do uzyskania zniżki oraz okazania w trakcie szkolenia.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:
Wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy danych i przetwarzanie moich danych osobowych obecnie i w przyszłości przez firmę
SmallGIS Antoni Łabaj (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. Nr 101 z 2002 r.
poz. 926 z późniejszymi zmianami) w celach związanych z realizacją szkolenia. Mam świadomość prawa do wglądu, poprawiania lub
usunięcia swoich danych w bazie danych osobowych firmy SmallGIS oraz dobrowolności ich podania. W związku z obowiązkiem
wynikającym z ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. nr 144, poz.1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną, wyrażam zgodę na
otrzymywanie zaproszeń na szkolenia/konferencje/seminaria oraz innych materiałów marketingowych drogą elektroniczną.

Podpis Uczestnika
Rezygnacja z udziału na mniej niż 5 dni roboczych przed terminem szkolenia oraz nieobecność na szkoleniu zobowiązuje do pokrycia
pełnych kosztów udziału na podstawie faktury wystawionej przez firmę SmallGIS Antoni Łabaj. Firma SmallGIS zastrzega sobie prawo
do odwołania szkolenia najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem szkolenia.

…........................
(podpis i pieczęć)
Wypełniony formularz zgłoszenia należy odesłać faksem na numer (0-12) 295-08-21 lub na adres e-mail: szkolenia@smallgis.pl

