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KARTA ZGŁOSZENIA 

Zgłoszenie proszę przesłać mailem na adres: biuro@cckonsulting.pl 

 

Niniejszym zgłaszam udział w szkoleniu pt          ,  

Które odbędzie się w dniu      w miejscowości:          

 

Imię i nazwisko, stanowisko: 

               

              

              

              

 

DANE NABYWCY: 

NAZWA:                

ADRES:               

NIP:               

 

DANE ODBIORCY: 

NAZWA:               

ADRES:               

 

Koszt udziału 1 os. wynosi          zł netto:  

Do podanych kwot nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia (do pobrania)  

 

mailto:biuro@cckonsulting.pl
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Warunki udziału w szkoleniu: 

1. O wpisaniu na listę uczestników szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń. 

2. Zgłoszenie należy wypełnić, podbić pieczęcią i podpisać przez upoważnioną do tego osobę oraz przesłać mailem.  

3. Opłata za udział w szkoleniu obejmuje koszt: autorskich materiałów szkoleniowych, imienny certyfikat uczestnictwa w 

szkoleniu, catering – przerwa kawowa. 

4. Płatność za udział w szkoleniu będzie płatna po przeprowadzeniu szkolenia, w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury. 

(istnieje możliwość zmiany terminu w trybie indywidualnych ustaleń). 

5. W przypadku nieobecności na szkoleniu bez uprzedniego odwołania udziału na 5 dni roboczych przed szkoleniem 

(wymagana forma pisemna – mail ), C.C.KONSULTING SP.Z O.O. obciąży zgłaszającego kwotą uczestnictwa w szkoleniu.  

6. C.C.KONSULTING SP.ZO.O. zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany terminu oraz miejsca oraz godziny rozpoczęcia 

szkolenia z powodów od niego niezależnych. 

7. Wyrażamy zgodę na wysyłanie korespondencji mailowej, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 

18 lipca 2002 roku - Dz. U Nr 144, poz.1204. 

8. Podpisane zgłoszenie udziału w szkoleniu jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków i jest jednoznaczne z 

zawarciem umowy oraz upoważnia C.C.KONSULTING SP.Z O.O. do wystawienia faktury bez składania podpisu przez 

Zgłaszającego. 

9. Oświadczam, że tematyka szkolenia pozostaje w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem jaki wykonuje uczestnik 

szkolenia. W związku z powyższym stanowi usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania. 

10. Wyrażam zgodę na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących inicjowanych przez pracowników 

C.C.KONSULTING SP.ZO.O. w celach handlowych i marketingowych zgodnie z art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne. 

11. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) 

informujemy, że administratorem danych osobowych jest C.C.KONSULTING SP.ZO.O. z siedzibą w Bystrzycy przy ul. T. 

Kościuszki 81, 55-200 Bystrzyca. Dane osobowe zamieszczone w karcie zgłoszeniowej przetwarzane są w celu organizacji 

szkolenia, którego miejsce, data oraz temat zostały wpisane na początku karty zgłoszeniowej. Uprzejmie informujemy, że 

posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i pisemnego żądania zaprzestania 

przetwarzania danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich przekazanie jest konieczne do dokonania 

rejestracji na szkolenie. 

 

 

 

 

             

data, pieczątka, Podpis osoby odpowiedzialnej za przesłanie zgłoszenia 
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