FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - SZKOLENIE
NOWOCZESNY MARKETING I SPONSORING SPORTOWY
1

Termin

27 styczeń 2011 (czwartek)

2

Miejsce

Warszawa. Hotel Kyriad Prestige
ul. Towarowa 2. (tel {22} 582 75 00) www.kyriadprestige.com.pl

3

Koszt udziału

1700 zł + 23% VAT (za jedną osobę)

1. Dane płatnika (zgłaszającego) – dane do faktury VAT
prosimy wypełniać czytelnie oraz pismem drukowanym lub w wersji elektronicznej
nazwa firmy

NIP

.................................................................................... .............................................
siedziba firmy (1.kod pocztowy, 2.miejscowość, 3.ulica, 4.nr domu, 5.nr lokalu)

.....................................................................................................................................
.................................... ...................................... ......................................................
telefon kontaktowy

fax

e-mail

2. Dane osobowe uczestnika kursu
prosimy wypełniać czytelnie oraz pismem drukowanym lub w wersji elektronicznej
Imię i nazwisko

Stanowisko

Telefon
kontaktowy
tel.komórkowy

1.
2.
3.
3. WARUNKI ZGŁOSZENIA
3.1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie zgłoszenia na nr. faxu (22) 353 85 77 lub
zeskanowanego zgłoszenia na adres e-mail: biuro@sportmanagement.pl oraz dokonanie na 7 dni przed
rozpoczęciem szkolenia opłaty w wysokości 1.700 zł + 23% VAT (lub jej odpowiedniej wielokrotności w
wypadku uczestnictwa kilku osób z jednej firmy) na konto firmy:
Sport Management Polska Grzegorz Kita
Bank Millennium S.A. - nr konta: 17 1160 2202 0000 0000 4950 6485
3.1.1. Po otrzymaniu zgłoszenia wystawiona zostanie faktura pro forma, która zostanie przesłana na podany numer faksu.
3.2 Przy odwołaniu zgłoszenia później niż na 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia opłata za uczestnictwo nie podlega zwrotowi. Zgłoszony
uczestnik ma prawo do przeniesienia swego zgłoszenia na następny termin o ile istnieje taka możliwość, ale nie później niż na 7 dni przed
rozpoczęciem szkolenia. Możliwe jest również zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w szkoleniu
spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa. Odwołanie zgłoszenia i zmiana jego terminu wymaga formy pisemnej. 3.3 Ze względu na
ograniczoną liczbę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. 3.4 Cena szkolenia obejmuje wyłącznie: przeprowadzenie szkolenia, zapewnienie sali
wykładowej, obiad oraz przerwy kawowe, materiały szkoleniowe. 3.5 Cena szkolenia nie zawiera kosztów dojazdu oraz noclegów i pobytu
uczestników. 4. SMP zastrzega sobie prawo ewentualnych zmian w programie, zmiany miejsca szkolenia a także zmiany prelegentów, w tym w
szczególności przedstawicieli świata sportu. 5. Oświadczam że jestem płatnikiem VAT i jestem uprawniony do otrzymywania faktur VAT.
Upoważniam Sport Management Polska (SMP) (NIP 654-000-30-28) do wystawienia faktury VAT bez mojego podpisu. Faktura VAT zostanie
wystawiona po otrzymaniu opłaty kosztów uczestnictwa. 6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SMP moich danych osobowych zgodnie z
przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. 7. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami uczestnictwa, wyrażam na nie zgodę oraz
zobowiązuję się do opłaty kosztów uczestnictwa.

.....................................................
data

.................................................
pieczątka

…………….………………………..
podpis osoby upoważnionej

Sport Management Polska, 03-111 Warszawa , Ul. Podróżnicza 17 F
tel. (22) 499 33 02, tel. kom. 500 106 092 ; fax. (22) 353 85 77 ; e-mail: biuro@sportmanagement.pl ; www.sportmanagement.pl

