KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU
TYTUŁ SZKOLENIA: Aspekty prawne oraz systemy jakości w zakresie wytwarzania mieszanek paszowych, premiksów,

materiałów paszowych i dodatków paszowych
Miejsce: Koźmin Wielkopolski, Hotel Kosma/ http://hotelkosma.pl/
Termin: 2 grudnia 2016 r
Cena za osobę: 500 zł + VAT przy opcji I, 600 zł + VAT przy opcji II
DANE UCZESTNIKA:

1 OS

2 OS

3 OS

4 OS

5 OS

Imię i Nazwisko:
Stanowisko:
E-MAIL:
TELEFON KONTAKTOWY:
OPCJA PŁATNOŚCI

PYTANIA , KTÓRE ZOSTANĄ PRZESŁANE

500 zł + VAT

500 zł + VAT

500 zł + VAT

500 zł + VAT

500 zł + VAT

600 zł + VAT

600 zł + VAT

600 zł + VAT

600 zł + VAT

600 zł + VAT

Wpisz swoje pytania:

DO WIW BEZ PODANIA OSOBY/ FIRMY *

Uczestnicy dokonując zgłoszenia na warsztaty szkoleniowe mogą wpisad pytania, które zostaną przesłane do WIW ( bez podania osoby/ firmy przesyłającej
pytanie) i omówione podczas panelu dyskusyjnego. Odpowiedzi przekazane podczas warsztatów mają stanowid ujednolicenie wymagao kontrolnych na terenie
Wielkopolski.
PROSZĘ O WYSTAWIENIE FV za n/w wpłatę

na poniższe dane:

NAZWA FIRMY:
ADRES:
NIP:

DANE DO KONTAKTU:

E-MAIL:

TEL.:

KOSZT SZKOLENIA:
 Opcja I: Udział w pierwszej części szkolenia ( od 9.00 do 14.30): 500 zł + VAT /osobę ( brutto 615 zł)
 Opcja II: Udział w pierwszej i drugiej części szkolenia ( od 9.00 do 16.30): 600 zł + VAT /osobę ( brutto 738 zł)
powyższa kwota zostanie wpłacona na konto po mailowym potwierdzeniu przyjęcia zagłoszenia:
Numer rachunku odbiorcy: 10102022120000550200266163
Nazwa odbiorcy: SWIDERSKA MAŁGORZATA NEOLAB
Nazwa banku: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
W TYTULE PRZELEWU PROSZĘ WPISAD: SZKOLENIE/ NAZWISKO UCZESTNIKA LUB NAZWĘ FIRMY
REGULAMIN

1. Należnośd należy przekazad przelewem na konto wskazane w zgłoszeniu po przesłaniu mailowego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia
przez Neolab nie później niż do 10 listopada 2016 . Uwaga: Ilośd miejsc ograniczona.
Warunki rezygnacji: Rezygnacja tylko w formie pisemnej. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia będzie
skutkowało obciążeniem Paostwa całkowitym kosztem za szkolenie.
Brak pisemnej rezygnacji i nie wzięcie udziału w szkoleniu, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.
Brak wpłaty w terminie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału w szkoleniu.
2. Organizator może zmienid wcześniej ustalonego wykładowcę oraz godziny bez potrzeby podania przyczyn. Termin warsztatów szkoleniowych może zostad zmieniony
wyłącznie z podaniem przyczyn.
3. Dopuszcza się zmianę osoby zgłoszonej, po uprzednim poinformowaniu Organizatora.
 Akceptujemy
warunki
płatności
i
uczestnictwa
w
niniejszym
szkoleniu
organizowanym
przez
Neolab
Małgorzata
Świderska
i upoważniamy w/w do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora, w celu realizacji zgłoszenia oraz w celu przesyłania informacji o szkoleniach. Oświadczam, że
zostałem poinformowany przez Neolab Małgorzata Świderska o prawie wglądu i zmiany moich danych osobowych.

Wyrażam zgodę na przesyłanie faktur VAT w formie elektronicznej w formacie PDF e-mailem na adres podany w karcie zgłoszenia (zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu
udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej).

KARTĘ ZGŁOSZENIA NALEŻY PRZESŁAĆ
MAILEM: biuro@neolab.com.pl
Data wypisania:……………………………………………….. Osoba zgłaszająca:……………………………………………………………………………………………….

