
FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU 02/20 

ANALIZA RYZYKA DLA UJĘĆ WÓD PODZIEMNYCH I POWIERZCHNIOWYCH 
ORAZ PLANÓW BEZPIECZEŃSTWA WODY 

 
27 MARCA 2020 r., POZNAŃ 

Formularz prosimy przesłać do dnia 16 marca 2020 r. na adres szkolenia@ekosem.pl 
Ilość miejsc ograniczona. 

Jednostka zgłaszająca 

 

Adres (ulica, kod, miasto) 

 

NIP 

 

Osoba do kontaktu w sprawie szkolenia 

 

Telefon 

 

e-mail, na który przesłane zostanie potwierdzenie  

 

Osoby zgłoszone na szkolenie 

Imię i nazwisko Stanowisko e-mail 

   

Opłata za udział  
1 osoby w szkoleniu 

650 zł netto + 23% VAT = 799,50 zł brutto  

Opłatę wynoszącą razem ....................................................... należy przekazać do 20 marca 2020 r. na konto: 

ING PL 14 1050 1520 1000 0090 3043 2273 tytułem: Szkolenie 02/20, nazwisko uczestnika 

Dla jednostek samorządowych opłata za udział jest zwolniona z podatku VAT.  
Oświadczam, że udział w Szkoleniu o charakterze usług kształcenia zawodowego jest finansowany w co najmniej 70% ze środków 
publicznych  TAK        NIE 

 

 Organizatorem szkolenia jest GT Sp. z o.o., właściciel marki EkoSem oraz strony www.ekosem.pl, z siedzibą w Poznaniu  
60-687, os. Stefana Batorego 14i, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto  
i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000520324, NIP 9721251010. 

 Formularz zgłoszenia należy przesłać najpóźniej do 16 marca 2020 r. na adres szkolenia@ekosem.pl Po wysłaniu formularza prosimy 
oczekiwać od nas e-maila z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.   

 Szkolenie odbędzie się w godz. 10.00 – 16.00 

 Miejsce szkolenia: Hotel IKAR***, ul. Kościuszki 118, www.hotelewam.pl. Przed hotelem znajduje się płatny parking monitorowany, koszt  
3 zł/h lub 30 zł/dobę. 

 Opłatę należy uregulować na konto: ING PL 14 1050 1520 1000 0090 3043 2273, GT Sp. z o.o., os. Stefana Batorego 14i, 60-687 Poznań. 
Tytułem: 02/20, nazwisko uczestnika do dnia 20 marca 2020 r. Istnieje możliwość zapłaty na podstawie faktury wystawionej  
w dniu szkolenia z 14 dniowym terminem płatności. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z opłaty. 

 Koszt szkolenia obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, wyżywienie (serwis kawowy, obiad), certyfikat 
potwierdzający udział w szkoleniu. 

 O rezygnacji z udziału w szkoleniu należy powiadomić Organizatora e-mailem lub telefonicznie najpóźniej do dnia 16 marca 2020 r.  
Po tym terminie rezygnacja nie jest możliwa, a Zgłaszający zobowiązuje się do dokonania opłaty. 

 Organizator ma prawo odwołać szkolenie z przyczyn niezależnych lub w przypadku małej liczby zgłoszeń. W takim przypadku Jednostka 
zgłaszająca udział w szkoleniu otrzyma pełny zwrot wpłaconej kwoty w ciągu 7 dni od daty odwołania szkolenia. 

 Akceptujemy „warunki uczestnictwa” dostępne na stronie www.ekosem.pl, a także warunki zawarte w informacjach organizacyjnych 
niniejszego oraz zobowiązujemy się do dokonania opłaty za szkolenie. Jednocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Polityką 
prywatności i RODO dostępnymi w zakładce „RODO” na stronie www.ekosem.pl 

 Wyrażamy zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych, a także na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert i informacji 
handlowych dot. szkoleń od GT Sp. z o.o. zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r.   
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji. 

 Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT i upoważniamy  GT Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez  naszego podpisu. 

 
 
 
 

                            Pieczątka                  Podpis osoby upoważnionej 

 

 

EkoSem 
GT Sp. z o.o. 
os. Stefana Batorego 14i, 60-687 Poznań 

www.ekosem.pl 
e-mail: szkolenia@ekosem.pl 
tel. 500 377 755 
 

 
NIP 9721251010 
KRS 0000520324 
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