
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

SZKOLENIE OTWARTE 

ONLINE 

 
Nazwa szkolenia 

 
Termin 

 
Koszt 

 
Proszę zaznaczyć szkolenie 

wpisując 
w polu ilość uczestników 

 
Zarządzanie i kierowanie 

zespołem 

 
08.05.2021 

 
390 PLN netto 

 

 
Zarządzanie czasem 

 

 
12.06.2021 

 

 
390 PLN netto 

 

 
Techniki sprzedaży i obsługa 

klienta 

 
29.05.2021 

 
390 PLN netto 

 

 
Dane zgłaszającego: 

 
Imię i nazwisko zgłaszającego/ Nazwa firmy  

Adres  

NIP  

Telefon  

E mail  

Imię i nazwisko uczestnika/ ów  

Wszystkie powyższe pola są obowiązkowe 



Regulamin uczestnictwa: 
 

1. Warunkiem zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu otwartym jest przesłanie podpisanego  
zgłoszenia na: b iuro@perspecta.pl 

2. Po otrzymaniu wpłaty prześlemy Państwu potwierdzenie zgłoszenia uczestnictwa. 
3. W przypadku, gdyby szkolenie nie odbyło się z powodów niezależnych od organizatora, 

zgłaszającemu zostanie zaproponowany udział w szkoleniu w innym terminie lub w innym 
szkoleniu lub w ciągu 10 dni roboczych licząc od daty planowanego zakończenia szkolenia 
zostanie zwrócona pełna kwota wpłaty. 

4. W przypadku rezygnacji ze szkolenia Uczestnik zobowiązany jest pokryć: 
a) 50% kosztów szkolenia – w przypadku gdy rezygnacja nastąpiła na 10 i dłużej dni przed 
rozpoczęciem szkolenia 
b) 100% kosztów szkolenia – w przypadku gdy rezygnacja nastąpiła na 9 i mniej dni przed 
rozpoczęciem szkolenia. 
Zwrot kosztów w przypadku rezygnacji nastąpi w ciągu 10 dni roboczych licząc od daty 
planowanego zakończenia szkolenia. 

5. Szkolenia od 01.01.2011 objęte są stawką 23%VAT, która zostanie doliczona do kwot netto. 
6. Istnieje możliwość zwolnienia ze stawki VAT. Podmiot zgłaszający wraz z formularzem przesyła 

oświadczenie, iż szkolenie finansowane jest ze środków publicznych. 
7. PERSPECTA zastrzega sobie prawo do zmian w programie szkolenia. 
8. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PERSPECTA  Katarzyna  Kocur - Kisielewicz  

z  siedzibą w  80-855  Gdańsk,  ul.   Wały  Piastowskie  1   lok.  1508.   Pełna  klauzula   RODO  
dostępna   na perspecta.pl 

9. Podpisanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków oraz upoważnia 
firmę PERSPECTA do wystawienia faktury VAT bez składania podpisu przez osobę upoważnioną 
ze strony zgłaszającego. Faktura VAT wystawiana jest elektronicznie. 

 
 
 
 
 
 
 

Czytelny podpis zgłaszającego Pieczątka / dotyczy przedsiębiorstw 


