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Zgłoszenie udziału w webinarium PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 17.12.20 

Dane do faktury: Nabywca: Odbiorca 

Nazwa instytucji: 
  

Adres: 
  

NIP: 
  

Osoba koordynująca zgłoszenie: 
 

Imię, nazwisko, telefon / email: 
 

Dane uczestników: 
 

 

(1) imię i nazwisko: 
 

stanowisko:  

dział/ dept.:  

adres email:  

nr telefonu:  

 

(2) imię i nazwisko: 
 

stanowisko:  

dział/ dept.:  

adres email:  

nr telefonu:  

(w przypadku zgłoszenia więcej niż 3 osób prosimy o kontakt w celu otrzymania indywidualnej oferty) 

Koszt udziału jednej osoby w szkoleniu: 
190 zł + 23% VAT (przedstawiciele sektora publicznego) 

290 zł + 23% VAT (przedstawiciele sektora przedsiębiorstw) 

 Oświadczam, że szkolenie finansowane jest w min. 70% wartości ze środków publicznych i w związku z tym jest zwolnione z VAT 

(proszę zaznaczyć, jeśli tak)  

 

 Warunkiem uczestnictwa jest odesłanie na adres biuro@jednostki-budzetowe.pl lub biuro@personalities.pl skanu 

wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego  

 Przesłane zgłoszenie jest jednoznaczne z zawarciem wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a firmą Personalities Katarzyna Łasak 

(Organizatorem), właścicielem marki „jednostki-budzetowe.pl”; oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie 

przez Organizatora danych osobowych zgłoszonych uczestników w celach przetworzenia płatności, promocji i marketingu. 

Wyrażający zgodę na przetwarzanie danych mają prawo kontroli i weryfikacji przetwarzania danych, które ich dotyczą oraz do 

odwołania udzielonej zgody.  

 Faktury za udział wystawiane są w dniu webinarium. Od jednostek budżetowych nie wymagamy przedpłaty – należność należy opłacić 

na podstawie faktury. Przedstawicielom sektora przedsiębiorstw wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia wysyłamy fakturę pro-

forma z prośbą o płatność przed webinarium. Opłata obejmuje część merytoryczną, materiały i certyfikat.  

 Ewentualną rezygnację z udziału przyjmujemy wyłącznie w formie pisemnej. W przypadku rezygnacji później niż na 3 dni robocze 

przed rozpoczęciem szkolenia pobrana zostanie opłata w wysokości 100% opłaty za udział. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie 

udziału w webinarium powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika.  

 Liczba uczestników webinarium jest ograniczona. Zgłoszenia potwierdzamy zgodnie z kolejnością ich wpłynięcia do Organizatora.  

 Na dzień przed webinarium przesyłamy na uczestnikom dostęp do pokoju oraz prezentację w pliku PDF. 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________ 

Imię, nazwisko, stanowisko i podpis osoby akceptującej zgłoszenie, pieczątka instytucji     0312 
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