
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

(zgłoszenie chęci uczestnictwa w szkoleniu/-ach należy przesłać drogą mailową na adres: 

 biuro@dgc.pl lub faxem: 22 290 38 83) 

UCZESTNIK 

Imię i nazwisko: 

Stanowisko: 

Tel. kontaktowy: 

E-mail:

DANE DO FAKTURY 

Nazwa firmy: 

Adres: 

Tel. kontaktowy: 

E-mail:

NIP: 

Szkolenie: Termin: Czas trwania: Zgłoszenie (proszę zaznaczyć 

znakiem „x” jeśli są Państwo 
zainteresowani wzięciem udziału 

w szkoleniu) 

Miejsce szkolenia: 

Cena: 



OOŚŚWWIIAADDCCZZEENNIIEE  

1. Niniejsze oświadczenie traktujemy jako podstawę do wystawienia przed D&G Consulting Sp. z o.o. faktury VAT.

2. Zobowiązujemy się do uiszczenia kwoty w wysokości (cena netto + VAT).

3.  świadczam  i  zapozna em się z warunkami uczestnictwa w szko eniac  i akceptuję ic  postanowienia.

4.  p atę na e y uregu ować najpóźniej 3 dni przed terminem rozpoczęcia szko enia przelewem na konto:

PKO BANK POLSKI: 25 1020 1097 0000 7602 0267 4992 

5. Wyra amy zgodę na przetwarzanie naszyc  danyc  osobowyc  i przesy anie informacji  and owyc  drogą e ektroniczną
i pocztową przez D&G Consulting Sp. z o.o. w celu realizacji zamówienia oraz w celach marketingowych. Informujemy
jednocześnie   e mają Państwo prawo wg ądu w te dane oraz mo  iwość ic  poprawiania. Dane nie będą udostępniane
innym firmom bez Państwa zgody i wiedzy. Dane są c ronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych.

___________________ 
Data 

_____________________________________ 
Podpis i pieczęć osoby upowa nionej 

WWAARRUUNNKKII  UUCCZZEESSTTNNIICCTTWWAA  WW  SSZZKKOOLLEENNIIAACCHH  

OPŁATA ZA SZKOLENIE 

1.  p ata za szko enie powinna być uiszczona przed rozpoczęciem szko enia, po potwierdzeniu przez D&G
Consu ting Sp. z o.o.   e szko enie odbędzie się w zap anowanym terminie.

2. Cena szkolenia obejmuje: udzia  w szko eniu  materia y d a uczestników  certyfikaty  wy ywienie.

3. Wszystkie pozosta e koszty np.: zakwaterowanie, te efon  parkingi itp. nie są w iczone w cenę szko enia.

4. Za pokrycie osobistych rachunków uczestnika (nie ujętyc  w cenie szko enia), nie uregulowanych do dnia

zakończenia szko enia  odpowiada uczestnik bądź firma de egująca go na szkolenie.

5.  p atę na e y uregu ować najpóźniej 3 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

6. Certyfikaty / Zaświadczenia będą wystawione uczestnikom wy ącznie po uregulowaniu p atności za szkolenie.

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU 

1. Rezygnacja z uczestnictwa w szko eniu powinna być zg oszona w formie pisemnej z 3 dniowym

wyprzedzeniem  przed p anowanym terminem rozpoczęciem szko enia.

2. Je e i rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu nastąpi w terminie:
 powy ej 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia K ientowi przys uguje zwrot dokonanej op aty,

 krótszym ni  3 dni zostanie potrącone 30% ceny szko enia   

 w przeddzień  ub w dniu rozpoczęcia szko enia nie przys uguje prawo do zwrotu op aty.

3. Zmiana osoby zg oszonej na szko enie jest mo  iwa do 3 dni przed rozpoczęciem szko enia.

ODWOŁANIE LUB ZMIANA TERMINU SZKOLENIA  

1. D&G Consulting Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwo ania szko enia  ub zmiany terminu bez podania

przyczyny.

2. W przypadku odwo ania lub zmiany terminu D&G Consulting Sp. z o.o. poinformuje Klienta oraz dokona zwrotu
wniesionej op aty.

3. W przypadku odwo ania szko enia odpowiedzia ność finansowa D&G Consulting Sp. z o.o., będzie ograniczona
wy ącznie do zwrotu wniesionej przez uczestnika op aty.

4. D&G Consulting Sp. z o.o., zastrzega sobie prawo do zmiany programu lub planu dnia szkolenia.

Po otrzymaniu zgłoszenia oraz odnotowaniu wpłaty odsyłamy Państwu potwierdzenie uczestnictwa 

zawierające wszelkie niezbędne informacje organizacyjne. 
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