
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
KARTA ZGŁOSZENIA 

Prosimy o wypełnienie, podpisanie i odesłanie skanu mailem: biuro@be-master.pl  
  
Nazwa szkolenia Rubinowy Ogród Kobiet – szkolenie wyjazdowe  
Termin 22-24 stycznia 2016 Miejsce Dębowiec 
Imię i nazwisko uczestnika  
Telefon  Koszt uczestnictwa  
e-mail  

Koszt wyjazdu    
    

Informacje dodatkowe:  
Prosimy o dokonanie płatności na konto Agencji Kreatywnej Spinaczi: 
Nr konta:   42 1050 1214 1000 0092 0085 0544 
Tytuł przelewu: imię i nazwisko  Szkolenie   w Dębowcu 22-24 stycznia 2016 r.  

  
 

 
 

Uczestnicy wyjazdu we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu na miejsce szkolenia.  

Regulamin : 
Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie wpłaty min. 7 dni przed szkoleniem/cyklem szkoleniowym zgodnie  
z zadeklarowaną opcją płatności wskazaną w niniejszej karcie zgłoszeniowej. Najpóźniej 3 dni przed 
rozpoczęciem szkolenia/cyklu szkoleniowego, wyślemy Państwu e-mailem oficjalne potwierdzenie udziału. 
Cena zawiera wyłącznie usługi podane w ofercie przedmiotowego szkolenia/cyklu szkoleniowego. W 
przypadku nieotrzymania potwierdzenia do 3 dni przed szkoleniem, prosimy o kontakt telefoniczny. 
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej (e-mail). 
Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na 
szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia.  
W przypadku, gdy prowadzący szkolenie z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym 
wcześniej terminie, organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć. Organizator zastrzega sobie 
prawo do odwołania szkolenia lub zmiany miejsca realizacji szkolenia najpóźniej 3 dni przed jego rozpoczęciem 
z przyczyn od niego niezależnych.  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacyjnych przez Fundację 
Pracownia Jutr. w zakresie prowadzonej przez nią działalności zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie 
Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Przyjmuję do wiadomości, że mam pełne prawo do wglądu  
i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych 
od Fundacji Pracownia Jutr na podane adresy 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. 
 
Data:                                                  Podpis uczestnika: 
 
 
…………………………                            …………………………………………………. 

Zapraszamy do skorzystania z naszych promocji:
1) OPCJA 1 - Zapisując się na szkolenie do 5 stycznia 2016 r., koszt szkolenia wynosi -  620,00 zł netto (+ VAT 23%)
2) OPCJA 2 - Przy zapisie dwóch osób do dnia 10 stycznia 2016 r. obowiązuje zniżka 10%; 
koszt szkolenia 1 osoby wynosi 585,00 zł netto (+ VAT 23%)
3) OPCJA 3 Uczestników naszych szkoleń i warsztatów zapraszamy do skorzystania z kuponów rabatowych, 
które umożliwiają otrzymanie rabatu w wysokości 20%

650 zł netto (+ VAT 23%).
lub zaznacz wersję rabatową: OPCJA 1 OPCJA 2 OPCJA 3 


