80-180 Gdańsk, ul. Piłkarska 19
NIP 583-256-60-68
Konto bankowe nr: Nr konta: 30 1910 1048 2624 2990 6429 0001
Dział Szkoleń
tel. kom.: 885-650-850
tel.: (58) 727-92-91, fax.: (58) 727-92-90
e-mail: biuro@isoqrs.pl

KARTA

Radosław Szczerski - Dyrektor
tel. kom.: 607-666-675
tel.: (58) 727-92-91
e-mail: r.szczerski@isoqrs.pl

ZGŁOSZENIA

Pełna nazwa firmy
lub Imię i Nazwisko zgłaszającego
(dane do wystawienia rachunku):
Ulica i nr budynku:
Kod pocztowy i miejscowość:
NIP (dotyczy firmy):

Tytuł i miejsce
szkolenia:
Imię i nazwisko
zgłaszanego uczestnika

Zajmowane
stanowisko - funkcja

Termin
szkolenia

Cena

Osoba odpowiedzialna za kontakt z isoQRS: .....................................................................................................................
e-mail...................................................................... tel. ................................................ fax. ...............................................
Warunki uczestnictwa:
1. Przekazanie faksem, pocztą lub mailem wypełnionej karty zgłoszenia w terminie do 12 dni przed rozpoczęciem szkolenia – uczestnik
otrzymuje potwierdzenie rejestracji na wybrane szkolenie. Zgłoszenia w późniejszym czasie musza być uzgadniane indywidualnie.
2. Najpóźniej na 10 dni przed planowanym terminem szkolenia, wszyscy uczestnicy otrzymują mailem potwierdzenie, świadczące o jego
realizacji oraz prośbę o dokonanie zapłaty do 7 dni przed szkoleniem. Prosimy o wpisanie nr szkolenia w przelewie bankowym.
3. ISOQRS zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub wyznaczenia równoważnego zastępstwa w przypadku, gdy wykładowca nie
będzie mógł prowadzić zajęć z przyczyn losowych.
4. W przypadku gdyby szkolenie nie odbyło się z przyczyn niezależnych od organizatora, uczestnicy otrzymują pisemne odwołanie. Zwrot
zapłaty będzie dokonany w terminie 7 dni od daty odwołania szkolenia.
Warunki
1.
2.
3.
4.

rezygnacji:
Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej (faks 58 727-92-90, email: biuro@isoqrs.pl)
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 12 dni przed rozpoczęciem szkolenia, przysługuje zwrot uiszczonej płatności w całości.
W przypadku otrzymania rezygnacji w terminie krótszym niż 12 dni przed dniem szkolenia, Zgłaszający zobowiązany będzie do pokrycia
kosztów organizacyjnych wynoszących 50% ceny.
W przypadku nie zgłoszenia rezygnacji w szkoleniu i nieobecności uczestnika, Zgłaszający zobowiązany będzie do zapłaty pełnej ceny.

Jednocześnie zobowiązujemy się / zobowiązuję się osobiście*) do dokonania opłaty tytułem uczestnictwa delegowanego
/ mojego uczestnictwa *) przez nas pracownika w wyżej wymienionym szkoleniu po otrzymaniu informacji o jego/ moim*)
zakwalifikowaniu i podaniu warunków finansowych.
Wyrażam zgodę na informowanie o usługach i szkoleniach isoQRS drogą elektroniczną:

tak

nie

...................................................................
Data i czytelny podpis osoby upoważnionej
*) niepotrzebne skreślić

