KARTA ZGŁOSZENIA-UMOWA
Szkolenie Home Staging po polsku
Nazwa Szkolenia

Lokalizacja i
Termin

Szkolenie- Home Staging po
polsku- profesjonalne
przygotowanie nieruchomości do
sprzedaży

13.02.2018

Warsztaty w LEROY MERLIN

14.02.2018
Wrocław

Cena
promocyjna

Imię i Nazwisko
Uczestnika/ Uczestników

690,00

Wrocław

200,00

Cena do 30.01.2018– 690 PLN/200 zł warsztaty w Leroy Merlin
Cena do 10.02.2018 – 790 PLN/ 200 zł warsztaty w Leroy Merlin

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie zeskanowanej karty zgłoszeniowej mailem oraz dokonanie wpłaty najpóźniej do
30.09.2017 roku z tytułem „Szkolenie Home Staging po polsku”.
Cena obejmuje udział w szkoleniu i materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe.

BOSTON GROUP Ewa Bryl Michałowicz NIP: 894-255-26-66
ul. Braniewska 55, 54-109 Wrocław tel. 506 026 288
Ing Bank Śląski S.A
nr 06 1050 1575 1000 0092 1682 1588

Warunki zgłoszenia:

1. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie przed szkoleniem pełnej wpłaty na powyżej podane konto i legitymowanie się
potwierdzeniem wpłaty na konto Organizatora szkolenia.
2. Zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem w ciągu 3 dni od otrzymania zgłoszenia uczestnictwa.
3. O promocyjnej cenie szkolenia decyduje data wpływu środków na konto Organizatora. Dla wyjaśnienia wszelkich wątpliwości
informujemy, że zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu bez dokonania wpłaty w okresach promocyjnych nie uprawnia do cen
promocyjnych.
4. Płatnik ma prawo odwołać zgłoszenie na szkolenie nie później niż 15 dni przed terminem jego rozpoczęcia bez konsekwencji
finansowych. W wypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia Organizator nabywa
prawa do obciążenia płatnika 50% wynagrodzenia za szkolenie, natomiast odwołanie zgłoszenia w terminie krótszym niż
2 dni przed rozpoczęciem szkolenia nie zwalnia płatnika z obowiązku pełnej zapłaty za udział. W każdym czasie wyznaczyć można
innego uczestnika.
5. Nieodwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w szkoleniu spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
Oświadczenie dotyczące odwołania zgłoszenia wymaga formy pisemnej.
6. Informujemy, iż wysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do zapłaty należności za szkolenie oraz
akceptacją powyższych warunków przeprowadzenia szkolenia i upoważnia Organizatora szkolenia do wystawienia faktury bez
składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony uczestnika.

Liczba zgłaszanych osób:………………………………………………………………………………..
Razem do zapłaty:…………………………………………………………………………………………
Podpis osoby upoważnionej do zgłoszenia uczestnika:
…………………………………………………………………………….

NAZWA PŁATNIKA:………………………………………………………………………….
ADRES PŁATNIKA:…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
NIP………………………………………………………………………………………………
TEL……………………………………………………………………………………………..
EMAIL:…………………………………………………………………………………………

