
 

Karta zgłoszenia 

 

Temat szkolenia:  

 
Termin:             

Miasto:  

Imię Nazwisko Mail Stanowisko 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

Dane do 

faktury: Nazwa firmy:  

Ul.  Kod pocztowy:  Miasto:  

NIP:  Tel.  Fax.  

Osoba zgłaszająca:  GSM:  

Mail do osoby zgłaszającej:  

TAK NIE - Proszę o przesłanie rachunku PRO FORMY w celu dokonania przedpłaty. 

Uwagi:  

 

1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do Firmy usługowej BKR Beata Biłas podpisanej karty zgłoszeniowej mailem na 

adres mail- beatabilas@wp.pl 2. Otrzymanie przez Firmę usługową BKR Beata Biłas karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z 

zawarciem umowy pomiędzy Firmą usługową BKR Beata Biłas a Zamawiającym i oznacza akceptację niniejszego regulaminu. 3. W 

ciągu 2 dni roboczych od dostarczenia Firmy usługowej BKR Beata Biłas wypełnionej karty zgłoszeniowej Zamawiający otrzyma 

drogą e-mail potwierdzenie wpisania na listę uczestników wybranego szkolenia. W tygodniu poprzedzającym odbycie się spotkania 

Zamawiający otrzyma oficjalne potwierdzenie uczestnictwa. 4. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania opłaty za szkolenie na 7 

dni roboczych przed rozpoczęciem spotkania. Niewpłacenie nie jest równoznaczne z rezygnacją ze szko lenia. 5. W terminie do 7 dni 

po terminie szkolenia Firma usługowa BKR Beata Biłas wystawi i prześle Zamawiającemu fakturę. 6. Bez kosztowa anulacja 

zamówienia może nastąpić nie później niż 7 dni roboczych przed rozpoczęciem spotkania w formie pisemnej - organizator 

zobowiązuje się do zwrotu 100% opłaconej kwoty. Po upływie tego terminu Zamawiający zobowiązuje się pokryć 50% wartości 

zamówienia. Nieodwołanie zgłoszenia, niewzięcie udziału w spotkaniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Zamiast 

zgłoszonej osoby uczestniczyć może inny pracownik firmy. 7. W przypadku odwołania spotkania przez Firmę usługową BKR Beata Biłas 

organizator zobowiązuje się zwrócić pełną wpłaconą przez Zamawiającego kwotę. 

 

Oświadczam, że akceptuję warunki uczestnictwa oraz zobowiązuję się do dokonania opłaty w wysokości:   

____ ______________   PLN  na konto: 

BZWBK 

Numer rachunku bankowego to: 51 1090 2109 0000 0001 2967 4348 
 

                                                                

                                                               

Pieczęć firmowa: 

 

Podpis: 
Organizator Firma usługowa BKR Beata Biłas 

Prosimy o wypełnienie 

i przesłanie zeskanowanego formularza na adres: 
beatabilas@wp.pl 


