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FUNDACJA EDUKACJI BIZNESOWEJ
Fundacja Edukacji Biznesowej, 						NIP: 9492204551 
Al. Wojska Polskiego 124 lok.1    						Regon: 363356454 
42-200 Częstochowa       						KRS: 0000594253 
tel. 607 673 653; 797 316 400	        					mail: febfundacja@gmail.com
 


Karta zgłoszenia indywidualnego\biznesowego٭ uczestnika szkolenia – UMOWA SZKOLENIOWA
Zgłaszam udział w szkoleniu organizowanym przez: Fundacja Edukacji Biznesowej, Al. Wojska Polskiego 124, lok.1,  42-207 Częstochowa, 
na adres e-mail: febfundacja@gmail.com, tel. 607 673 653, 797 316 400
Tytuł szkolenia: 
Po dokonaniu zgłoszenia uczestnika/ów zostaną przesłane szczegółowe informacje dotyczące miejsca i organizacji szkolenia. 
Termin szkolenia: 
Koszt szkolenia:

Nazwa instytucji/firmy lub imię i nazwisko 
(w przypadku osób fizycznych)

Adres (w przypadku instytucji lub firm)

NIP (tylko w przypadku instytucji lub firm)

Telefon

E-mail:

Zgłaszam udział niżej wymienionych osób w ww. szkoleniu i terminie (tylko w przypadku zgłoszenia przez firmę):
L.p.
Imię i nazwisko
Nr telefonu
e-mail
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Warunki udziału w szkoleniu organizowanym przez Fundację Edukacji Biznesowej:
1.„Karta zgłoszenia uczestnika szkolenia w formie kursu – umowa szkoleniowa” jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Fundacją Edukacji Biznesowej a Zgłaszającym i stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT. Warunkiem udziału w szkoleniu jest otrzymanie pisemnego (e-mail) potwierdzenia uczestnictwa.
2. Dla uczestników, których udział w szkoleniu finansowany jest z środków publicznych cena wyrażona jest w kwocie brutto (VAT zwolniony – zgodnie z art. 43 ust. 1, pkt. 29c Ustawy o VAT). Szkolenie będzie służyło kształceniu zawodowemu pracowników. Pozostałe osoby doliczają do ceny szkolenia stawkę VAT 23%.
3. Fundacja Edukacji Biznesowej ma prawo odwołać lub zmienić termin szkolenia z przyczyn niezależnych, o czym niezwłocznie poinformuje uczestników szkolenia telefonicznie i/lub e-mailem.
4. Rezygnacja uczestnika ze szkolenia musi nastąpić w formie pisemnej (mail/scan) najpóźniej 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z pokryciem 75% kosztów szkolenia. Rezygnacja/nieobecność w dniu rozpoczęcia szkolenia powoduje obciążenie 100% kosztów szkolenia.
5. Oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuję Regulamin uczestnictwa w szkoleniach i konferencjach organizowanych przez Fundację Edukacji Biznesowej.
6. Do niniejszego dokumentu należy dołączyć Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych każdej zgłoszonej osoby, zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997r o ochronie danych osobowych oraz RODO, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu.
7. Szkolenie osób skierowanych finansowane jest z środków Unii Europejskiej?   TAK / NIE*



…………………………………….		………………………………….		…………………………………
Miejscowość, data				Pieczęć Zamawiającego			Podpis osoby upoważnionej
*niepotrzebne skreślić

