Formularz zamówienia na szkolenie / warsztaty
ZGŁASZAJĄCY
Imię i nazwisko:
Tel.:

Stanowisko:
Fax:

E-mail:

FIRMA
Nazwa:

NIP:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Ulica:

Nr:

Prosimy o przesłanie faktury na
adres:

SZKOLENIE
Nazwa:

Lokalizacja:

Kod:

Termin:

Łączna wartość zamówienia netto:

Łączna wartość zamówienia brutto (+23%):

Liczba osób:

UCZESTNICY
Imię i nazwisko:

E-mail:

Tel.:

Imię i nazwisko:

E-mail:

Tel.:

Imię i nazwisko:

E-mail:

Tel.:

Warunki uczestnictwa:
Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest:
1. wysłanie prawidłowo wypełnionej i podpisanej (wraz z pieczęcią firmy) karty zgłoszenia w formie skanu pocztą
elektroniczną na adres e-mail: szkolenia@flexnet.pl
2. oraz dokonanie 100% przedpłaty na podstawie faktury pro-forma, w ciągu 7 dni po otrzymaniu potwierdzenia
uczestnictwa, na konto: FlexNet Sp. z o.o. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa,
numer konta: 18 1140 2004 0000 3102 7620 7490, BRE Bank (mBank)
Faktura pro-forma zostanie wystawiona i przesłana drogą mailową po otrzymaniu zgłoszenia. FlexNet Sp. z o.o.
zobowiązuje się wystawić fakturę VAT(docelową) za realizację zlecenia w ciągu 7 dni od daty zakończenia szkolenia.



Upoważniam firmę FlexNet Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 10 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja
w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości:

40% ceny katalogowej szkolenia + VAT, gdy odwoła swoje uczestnictwo na mniej niż 7 dni roboczych przed
terminem rozpoczęcia szkolenia;

100% ceny katalogowej szkolenia + VAT, gdy odwoła swoje uczestnictwo na 5 dni roboczych przed terminem
rozpoczęcia lub gdy nie zgłosi się na szkolenie.
Poufność informacji

Wszelkie dokumenty, informacje i postanowienia dotyczące zamówienia są poufne i mogą być wykorzystane
wyłącznie do wiadomości stron zamówienia w celu jego realizacji.

Strony podejmą stosowne środki wobec swoich pracowników i innych osób związanych z realizacją zamówienia w
celu zapewnienia poufności dokumentów i informacji.

Strony zastrzegają sobie prawo udostępniania osobom trzecim w celach reklamowych lub w materiałach
referencyjnych informacji o fakcie współpracy



Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami) do celów informacyjnych i marketingowych przez FlexNet.

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