
 

 

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie „Kompetencje pod lupą” 

Firma .......................................................................................................................................... 

Adres .......................................................................................................................................... 

zgłasza do uczestnictwa w szkoleniu „Kompetencje pod Lupą” 

Imię i Nazwisko (1)...............................................................Stanowisko ..................................................... 

e-mail ………………………………………………………………Telefon ……………………………………….. 

Imię i Nazwisko (2)...............................................................Stanowisko ..................................................... 

e-mail ………………………………………………………………Telefon ……………………………………….. 

Osoba do kontaktu .............................................................Stanowisko ...................................................... 

e-mail ...................................................................................Telefon/ Fax .................................................... 

Termin   24 – 25 listopada 2011 

  01 – 02 grudnia 2011   08 – 09 grudnia 2011 

 

Cena  dla 1 osoby 1390,00 PLN + VAT. Powyżej 3 osób zgłoszonych przez zleceniodawcę rabat 5%  

 

Faktura 

Oświadczamy, że jesteśmy płatnikami VAT, nasz nr NIP.............................................................. 

Upoważniamy firmę HILL Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu. 

Oświadczamy, że nie jesteśmy płatnikami VAT 

Płatność przelew w terminie 7 dni od daty otrzymania potwierdzenia zgłoszenia na konto HILL Sp. z o.o. 

Tak, wyrażam zgodę na przesyłanie ofert drogą elektroniczną 

HILL Sp. z o.o., z siedzibą: 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 7, jako Zleceniobiorca, zobowiązuje się do przeprowadzenia 

szkolenia w wyżej wyznaczonym wymiarze, terminie i miejscu oraz zapewnienia trenera prowadzącego szkolenie i 

niezbędne materiały szkoleniowe dla uczestników oraz zapewnia stosowne certyfikaty potwierdzające udział w 

przeprowadzonym szkoleniu. Ponadto zapewnia zachowanie wszelkich informacji dotyczących Zleceniodawcy w 

tajemnicy i traktowaniu ich jako poufne. 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do Zleceniobiorcy uzupełnionego zgłoszenia oraz dokonanie  wpłaty 

7 dni przed rozpoczęciem szkolenia na konto Zleceniobiorcy. Po otrzymaniu uzupełnionego formularza i dokonaniu wpłaty 

zostanie przesłany uczestnikom-mail z potwierdzeniem uczestnictwa w szkoleniu. 

W przypadku, gdy Zleceniodawca odstąpi od umowy z własnej winy w terminie krótszym niż 7 dni roboczych przed datą 

rozpoczęcia szkolenia, zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy 50% należności. W przypadku odstąpienia przez 

Zleceniodawcę od umowy w terminie dłuższym niż 7 dni roboczych, postanowień niniejszego ustępu nie stosuje się. W 

przypadku choroby trenera przyjmuje się za dopuszczalną zmianę terminu szkolenia. Nowy termin zostaje ustalony w 

czasie dogodnym dla trenera i wszystkich uczestników szkolenia.  

 

Oświadczam, że jestem upoważniony (-na) przez firmę do podpisania formularza   

 

 

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

podpis data i pieczęć 

 

 

Uzupełniony formularz prosimy odesłać na adres e-mail:  joanna.krasuska@hill.com.pl 


