
                                                                                                                                                     

ZGŁOSZENIEZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W SZKOLENIU UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

Kontakt – X-Dron: Tomasz Rumiński,  kom. 695-350-052; e-mail: tomasz@ruminski.eu
                       Bydgoszcz 85-096, ul. Łużycka 32 (Budynek – A w AJG)

Osoba zgłaszana do szkoleniasoba zgłaszana do szkolenia

Imię i Nazwisko

Adres, kod, ulica

Telefon:

E-mail:

Tytuł szkolenia Data szkolenia
Własny sprzęt

TAK / NIE
Doświadczenie

TAK / NIE
Miejsce szkolenia

Szkolenie RPAS
VLOS

23/25.01.2018 BYDGOSZCZ

DANE DO FAKTURY:

Nazwa firmy:

Adres, kod, ulica:

NIP:

CAŁKOWITY KOSZT SZKOLENIA: 1200zł/netto 1 osoba
powyższa kwota zostanie wpłacona na konto w dniu szkolenia:

CyberCar Tomasz Rumiński (X-Dron)
mBank nr rachunku: 46 1140 2004 0000 3802 7513 2465

W TYTULE PRZELEWU PROSIMY KONIECZNIE PODAĆ   : SZKOLENIE RPAS 53/02/2018 IMIĘ I NAZWISKO              

REGULAMIN

Należność  przekazuję/my przelewem na konto  CyberCar  Tomasz Rumiński  bez roszczenia o  zwrot  wpłaty w przypadku nieobecności
zgłoszonej osoby na szkoleniu. Podpisany formularz nie zwalnia z obowiązku dokonania powyższej kwoty w przypadku nieobecności na
szkoleniu.

Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone podpisaną kartą zgłoszenia przesłaną do ośrodka X-Dron na adres: info@x-dron.pl
Warunki rezygnacji:

Rezygnacja tylko w formie pisemnej. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na siedem dni przed terminem 
rozpoczęcia szkolenia będzie skutkowało obciążeniem Państwa całkowitym kosztem za szkolenie.
Brak pisemnej rezygnacji i nie wzięcie udziału w szkoleniu, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. 
Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału w szkoleniu.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty oraz miejsca szkolenia w przypadku niewystarczającej liczby osób, które zadeklarowały 
swój udział w szkoleniu. W przypadku gdyby szkolenie nie odbyło się z winy Organizatora, CyberCar Tomasz Rumiński zobowiązuje się 
do zwrotu pełnej kwoty bez odsetek i odszkodowania w terminie 10 dni roboczych od daty odwołania szkolenia.

Organizator może zmienić wcześniej ustalonego wykładowcę oraz termin bez potrzeby podania przyczyn.
Dopuszcza się zmianę osoby zgłoszonej, po uprzednim poinformowaniu Organizatora i podaniu danych uczestnika.

Akceptujemy warunki płatności i uczestnictwa w niniejszym szkoleniu organizowanym przez CyberCar Tomasz Rumiński.
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 CyberCar Tomasz Rumiński 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).

* wszystkie pola należy wypełnić czytelnie.

KARTĘ ZGŁOSZENIA NALEŻY PRZESŁAĆ 
Na adres email: info@x-dron.pl

                                                                                                            
..................................................

                                                                                                                             (data i podpis osoby zgłaszającej)

mailto:info@x-dron.pl

	Tytuł szkolenia
	Własny sprzęt TAK / NIE


