ITMEGA Marcin Wierzbicki
00-842 Warszawa, ul. Łucka 7/9
www.itmega.pl e-mail:biuro@itmega.pl
tel: 22 658 65 77, kom: 696 058 314

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W SZKOLENIU
Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu proszę wysłać na następujący adres e-mail: biuro@itmega.pl
Kontakt – ITMEGA: Marcin Wierzbicki, kom. 696-058-314; e-mail: biuro@itmega.pl

Osoba kontaktowa:
Nazwa firmy:
Adres:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Data
szkolenia

Tytuł szkolenia

Imię i nazwisko uczestnika

Cena brutto w zł

…………………
godz. 9-17

Zakwaterowanie

1-sza noc
(przeddzień)

2-ga noc

3-cia noc

4-ta noc

Proszę zaznaczyć „X” właściwe noclegi:

DANE DO FAKTURY:
Nazwa firmy:
Adres:
NIP:

OŚWIADCZENIE
1.

2.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych w bazie danych ITMEGA w celu realizacji szkolenia
oraz przekazania informacji o przyszłych przedsięwzięciach. ITMEGA zapewnia prawo do wglądu i zmian danych
osobowych. Jednocześnie zgadzam się na powiadamianie o nowych promocjach i usługach w przyszłości przy wykorzystaniu łączności elektronicznej i pocztowej.
Akceptuję „Warunki uczestnictwa w szkoleniach ITMEGA.”

……………………………………
Data

……………………………………
Podpis

ITMEGA Marcin Wierzbicki
00-842 Warszawa, ul. Łucka 7/9
www.itmega.pl e-mail:biuro@itmega.pl
tel: 22 658 65 77, kom: 696 058 314

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH ITMEGA
ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W SZKOLENIU
1.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie formularza „Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu” i przesłanie go
e-mailem (skan-foto) na adres: biuro@itmega.pl Formularz musi być podpisany.

OPŁATA ZA SZKOLENIE
1.

Opłata za szkolenie powinna być uiszczona przed rozpoczęciem kursu, po potwierdzeniu przez ITMEGA, że szkolenie odbędzie się w zaplanowanym terminie.

2.

Cena szkolenia obejmuje: udział w kursie, materiały dla uczestników, certyfikaty, barek kawowo-herbaciany.

3.

Wszystkie pozostałe koszty np.: telefon, parkingi itp. nie są wliczone w cenę szkolenia.

4.

Za pokrycie osobistych rachunków uczestnika (nieujętych w cenie szkolenia), nieuregulowanych do dnia zakończenia szkolenia, odpowiada uczestnik bądź firma delegująca go na szkolenie.

5.

Szkolenie jest objęte stawką podatku VAT w wysokości 23%. Podane ceny są cenami brutto.

6.

Opłatę należy uregulować najpóźniej 2 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia przelewem na konto nr:
88 1140 2004 0000 3402 7398 0612. Tytuł przelewu: Nazwa szkolenia, data, firma/uczestnik.

7.

Opłatę można uiścić w formie gotówki w dniu rozpoczęcia szkolenia.

8.

Certyfikaty/ Zaświadczenia będą wystawione uczestnikom wyłącznie po uregulowaniu płatności za szkolenie.

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU
1.

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu powinna być zgłoszona w formie pisemnej z tygodniowym wyprzedzeniem,
przed planowanym terminem rozpoczęciem szkolenia.

2.

Jeżeli rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu nastąpi w terminie krótszym niż 2 dni lub z powodu nieobecności
uczestnika, ITMEGA. zastrzega sobie prawo do pobrania całej opłaty.

3.

Zmiana osoby zgłoszonej na szkolenie jest możliwa na 1 dzień przed rozpoczęciem szkolenia.

ODWOŁANIE LUB ZMIANA TERMINU SZKOLENIA
1.

ITMEGA zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu bez podania przyczyny.

2.

W przypadku odwołania lub zmiany terminu ITMEGA poinformuje Klienta oraz dokona zwrotu wniesionej opłaty.

3.

W przypadku odwołania szkolenia odpowiedzialność finansowa ITMEGA będzie ograniczona wyłącznie do zwrotu
wniesionej przez uczestnika opłaty.

4.

ITMEGA zastrzega sobie prawo do zmiany programu lub harmonogramu dnia szkolenia.

ZAKWATEROWANIE
1.

W trosce o komfort uczestników szkolenia ITMEGA proponuje zakwaterowanie według ustalonych z Klientem warunków. Gwarancją zakwaterowania jest zaznaczenie właściwej opcji w formularzu zgłoszenia uczestnictwa.

WYŻYWIENIE
1.

ITMEGA zapewnia (jeżeli jest to zawarte w ofercie) standardowe wyżywienie oferowane w danym dniu proponowane przez restaurację w budynku przy ul. Łuckiej 7/9. Oferta obiadowa jest ustalana przez właściciela restauracji
a ITMEGA nie ma na nią wpływu.

2.

W przypadku specjalnych lub zdrowotnych wymagań żywieniowych, prosimy o wcześniejsze poinformowanie.

