
 
 

 

 

 

 

  20.06.2017 WARSZAWA CENTRUM: ul. Jana Pankiewicza 3 Warszawa  

(400 m od dworca Warszawa Centralna) 
 

Godzina rozpoczęcia: 10:00, Czas trwania: 6 h 

Zgłaszam udział naszego pracownika w wyżej wymienionym szkoleniu: 

Dane uczestnika szkolenia: 

Imię i nazwisko  

Stanowisko  

Telefon bezpośredni  

E-mail  

 

Dane uczestnika szkolenia: 

Imię i nazwisko  

Stanowisko  

Telefon bezpośredni  

E-mail  

 
Dane uczestnika szkolenia: 

Imię i nazwisko  

Stanowisko  

Telefon bezpośredni  

E-mail  

 

Dane do faktury: 

Pełna nazwa instytucji  

NIP  

Miasto  

Kod pocztowy  

Ulica i numer  

E-mail ogólny instytucji  
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Zobowiązuję się uregulować koszt udziału w szkoleniu (właściwe zaznaczyć): 

Koszt udziału jednej osoby wynosi: 

 550 zł + 23% VAT* - dla przedstawicieli administracji publicznej przy zgłoszeniach przesłanych na 7 dni 
przed szkoleniem (13.06.2017 ) oraz przy udziale w szkoleniu 2 osób z jednego urzędu miasta/gminy 

 650 zł + 23% VAT* – dla przedstawicieli administracji publicznej przy zgłoszeniach przesłanych na 7 dni 
przed szkoleniem (13.06.2017 ) 

 800 zł + 23% VAT* – dla przedstawicieli administracji publicznej przy zgłoszeniach przesłanych po 
wskazanych wyżej terminach 

 990 zł + 23% VAT – dla przedstawicieli biznesu i innych instytucji 
 

 Szkolenie będzie finansowane ze środków publicznych (koszt szkoleń zwolniony  
z podatku VAT) 

Powyższy koszt obejmuje: udział, obiad, serwis kawowy, notes, materiały konferencyjne w formie 
elektronicznej. 

Koszt udziału jest płatny na konto firmy 24GIS, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru 
podczas szkolenia. W przypadku przedstawicieli administracji publicznej dopuszcza się płatność po szkoleniu na 
podstawie faktury VAT.  Dane do płatności: 

24GIS Szymon Ciupa 
Ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 129/15 
25-432 Kielce 
Konto bankowe: mBank 92 1140 2004 0000 3602 7637 8767 
Rezygnacja z udziału w okresie krótszym niż 7 dni przed szkoleniem lub nieobecność na szkoleniu powoduje 
powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury 24GIS. Rezygnacja możliwa 
jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej. 

Firma 24GIS zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia na 5 dni przed planowanym dniem szkolenia. W 

odwołania szkolenia wpłacone opłaty zostaną bezzwłocznie zwrócone. Firma 24GIS zastrzega sobie prawo do 

zmiany prowadzącego szkolenia z przyczyn niezależnych od firmy na osobę o tożsamych kompetencjach. Firma 

24GIS zastrzega sobie prawo zmiany lokalizacji szkolenia w ramach tego samego miasta i porównywalnych 

warunków dostępowych (np. dzielnica miasta). 

 Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję powyższe zasady 

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie: 

Skąd dowiedzieli się Państwo o szkoleniu? 

 E-mail od 24GIS 

 Strona internetowa 24GIS 

 Inna strona internetowa. Jaka? ………………………. 

 Inne: ………………………………………… 
 

 …………………..                                          ………………………………….                             
Miejscowość, Data      Podpis osoby upoważnionej 

mailto:inspire@24gis.pl

