KARTA ZGŁOSZENIOWA
Prosimy przesłać jej skan na adres ogólny info@omec.pl.
ZGŁASZAJĄCY
Imię i nazwisko:

Stanowisko

E-mail:
Tel.:

Fax:

FIRMA
Nazwa:
Miejscowość:

Kod pocztowy:

Ulica i nr:

NIP:

Prosimy o przesłanie faktury na adres:

ZAMAWIANE SZKOLENIE
Nazwa szkolenia:
Termin:
Liczba osób zgłoszonych:

Lokalizacja:

LISTA ZGŁASZANYCH OSÓB
Imię i nazwisko:
E-mail:

Tel:

Imię i nazwisko:
E-mail:

Tel:

Imię i nazwisko:
E-mail:

Tel:

OPCJE DODATKOWE
Zamawiam egzamin po szkoleniu (dotyczy szkoleń akredytowanych) dla ..... osoby/osób.
Zamawiam podręcznik (dotyczy szkoleń akredytowanych) dla ..... osoby/osób.
Zamawiam certyfikat papierowy po zdanym egzaminie dla ..... osoby/osób. (opcja płatna)

ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
Netto:

Brutto:

WARUNKI ZGŁOSZENIA
Egzaminy:

W przypadku, gdy uczestnicy będą przystępować do egzaminu certyfikacyjnego, podczas rejestracji są zobowiązani do
podania adresu poczty elektronicznej oraz daty urodzenia. Są to dane wymagane przez Instytut Egzaminacyjny – podanie ich jest obowiązkowe.

Certyfikaty:
•
•

Certyfikaty uzyskiwane po egzaminach realizowanych bezpośrednio w OMEC sp. z o.o. są dostępne w wersji elektronicznej (.pdf) z prawem do pobierania i samodzielnego drukowania i są wliczone w cenę szkolenia.
Jako opcja dostępne są certyfikaty zamawiane od razu w wersji papierowej. Jest to usługa dodatkowo płatna:
160,00 zł netto (196,8 brutto) za każdą sztukę.

Płatność:
•

100% ceny przelewem (lub gotówką) na konto OMEC Sp. z o.o. nie później niż na 3 dni po złożenia zamówienia na szkolenia.

Warunki uczestnictwa:

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie faksem lub mail (skan) wypełnionej karty zgłoszenia oraz dokonanie opłaty na konto OMEC Sp. z o.o. w Bank Millennium S.A. 94 1160 2202 0000 0001 4643 2349 Prosimy o dokonanie
opłaty dopiero po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa.

Warunki rezygnacji:

Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie
późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości:
•
40% ceny katalogowej szkolenia (cena ze strony internetowej)+ VAT, gdy odwoła swoje uczestnictwo na mniej
niż 7 dni (roboczych) przed terminem rozpoczęcia szkolenia;
• 100% ceny katalogowej szkolenia ( cena ze strony internetowej)+ VAT, gdy odwoła swoje uczestnictwo na 1
dzień (roboczy) przed terminem rozpoczęcia lub gdy nie zgłosi się na szkolenie.□
Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, 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
OMEC Sp. z o.o..□ Oświadczam, że akceptuję postanowienia regulaminu szkoleń OMEC Sp. z o.o.

Miejscowość i data

Pieczątka firmowa

imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej

