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FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE 

Storytelling. Zdobywanie klientów za pomocą 
angażujących opowieści 

Data: 23.04.2018 r. 
 

Zgłoszenie prosimy przesłać mailem na adres szkolenia@sar.org.pl 
Liczba miejsc ograniczona! 

 

A. Zgłaszający- dane do faktury  

1. Nazwa firmy …………………………………………………………………………………………….. 

1. Ulica ……………………………………………………………………………………………………... 

2. NIP……………………………………………………………………………………………………….. 

 

 B. Dane osoby zgłoszonej na Szkolenie 

1. Imię i nazwisko..................................................................................................................................... 

2. Stanowisko.......................................................................................................................................... 

3. Adres mailowy………………………………………………………………………………………………..    

4. Telefon kontaktowy………………………………………………………………………………………….                                                                                                 

C. Warunki płatności 
1. Koszt udziału: 

 
 1 300,00 PLN netto + 23%VAT = 1 599,00 zł brutto (Cena dla firm niezrzeszonych) 
 800,00 PLN netto + 23%VAT = 984,00 zł brutto (Cena dla Członków SAR) 

 
2. Warunkiem udziału w Szkoleniu, jest przesłanie do organizatora zgłoszenia oraz potwierdzenia 

przelewu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.04.2018 r., do godz. 15:00, na adres: 
szkolenia@sar.org.pl. 
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3. Zgłoszona osoba może uczestniczyć w Szkoleniu, po wpłynięciu zgłoszenia i dokonaniu pełnej opłaty na 

konto Organizatora: Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR, ul. Czerska 8/10, 00-732 

Warszawa, nr konta:  

BZ WBK 27 1090 1056 0000 0000 0602 5684. Zgłoszenie oraz dowód wpłaty należy wysłać e-mailem na 

adres: szkolenia@sar.org.pl. 

 

4. Osoby i firmy obowiązane są dopełniać we własnym zakresie wszelkiego obiegu dokumentów, 

potrzebnych do uiszczenia płatności za szkolenie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za 

niedopełnienie przez pracowników firm procedur zamówień ( purchase order). Jednoznacznym 

zgłoszeniem udziału w szkoleniu, jest podpisanie formularza zgłoszeniowego. W związku z powyższym, 

na formularzach zgłoszeniowych wymagany jest podpis osoby odpowiedzialnej za zgłoszenie, oraz osoby 

odpowiedzialnej za kwestie finansowe firmy. 

UWAGA! 

1. W przypadku, gdy zgłoszenie następuje na mniej niż 3 dni przed szkoleniem, należy opłacić jak 

najszybciej udział oraz przesłać do organizatora potwierdzenie przelewu na adres: szkolenia@sar.org.pl 

2. REZYGNACJA:  W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu do dnia 19.04.2018 r. organizator pobierze 

50% opłaty za dotychczasowe usługi przygotowawcze do szkolenia; w przypadku rezygnacji w dniach 

20-23.04.2018 r. organizator pobierze od Zgłaszającego pełną opłatę za dotychczasowe usługi 

przygotowawcze do szkolenia. 

 

Uczestnik szkolenia zgadza się niniejszym na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych 

Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR, z siedzibą w Warszawie, w celu realizacji zamówienia 

oraz ich przetwarzanie dla potrzeb informacyjnych i marketingowych związanych z działalnością SAR ( 

zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133, POZ. 883). 

 

W imieniu Zgłaszającego oświadczam, że nasza firma jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT. 

 

W imieniu Zgłaszającego upoważniam: Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR, 
ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, NIP: 526-23-97-001 do wystawienia faktury VAT. 
  

W imieniu Zgłaszającego i jako Uczestnik przyjmuję warunki zgłoszenia na Szkolenie i zobowiązujemy się do 
terminowej zapłaty. 

 Zgadzam się na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych SAR oraz ich wykorzystywanie w celach marketingowych i 
promocyjnych. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do wglądu i poprawiania zgromadzonych danych zgodnie z ustawą z dnia 
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 883). 
Jednocześnie zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowych od SAR droga elektroniczną.  

 

 

 

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

Data                Pieczęć firmowa Zgłaszającego                         Podpis osoby upoważnionej 
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