UMOWA ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE
Prosimy o przesłanie podpisanej umowy na adres e-mail: info@bpic.eu
Imiona i nazwiska
uczestników:
Osoba kontaktowa
Imię i nazwisko:
Tel:
E-mail:
Dane do F.Vat
Pełna nazwa firmy:
Adres:
NIP:
Adres
korespondencyjny
Nazwa firmy:
Adres:
Nazwa szkolenia:
Termin:
Liczba uczestników:
Cena netto:
Cena brutto:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

i)

Podpisanie niniejszej umowy jest warunkiem uczestnictwa w szkoleniu.
Rezygnację z uczestnictwa należy przesłać listem poleconym na adres: BPIC Sp. z o.o., ul. Wiertnicza 141, 02-952 Warszawa.
W przypadku wycofania zgłoszenia na co najmniej 21 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia cała kwota wpłacona przez osobę dokonującą
zgłoszenia na konto BPIC Sp. z o.o., zostanie zwrócona.
W przypadku wycofania zgłoszenia na mniej niż 20 dni a więcej niż 14 od daty rozpoczęcia szkolenia, osoba dokonująca zgłoszenia
zostanie obciążona kosztem w wysokości 50% wartości zamówienia.
W przypadku wycofania zgłoszenia na mniej niż 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia osoba dokonująca zgłoszenia zostanie obciążona
kosztem w wysokości 100% wartości zamówienia.
W przypadku, gdyby szkolenie nie odbyło się z winy organizatora, pełna kwota wpłaty na rachunek BPIC Sp. z o.o. zostanie zwrócona
zamawiającemu w ciągu 7 dni od daty odwołania szkolenia.
BPIC Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w programie szkolenia.
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późn. zm.) wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych przez organizatora szkoleń. Mam świadomość prawa do wglądu, poprawiania lub usunięcia swoich
danych w bazie danych osobowych BPIC Sp. z o.o.. Dane zostały podane dobrowolnie.
Opłatę z tytułu uczestnictwa w szkoleniu należy dokonać na konto BPIC Sp. z o.o.:
Multibank, nr 78 1140 2017 0000 4102 1043 7756

_________________________________

_______________________________________

Data

Pieczątka i podpis osoby upoważnionej

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 i materiałów informacyjnych drogą
elektroniczną.
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