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WYPEŁNIONE ZGŁOSZENIE NALEŻY ODESŁAĆ do dn. 16.01.2015 r. FAKSEM (42 280 10 99) LUB MAILEM (info@bhp-platforma.pl)

Karta zgłoszenia udziału w szkoleniu
Informacje o szkoleniu
Tytuł szkolenia

„Obowiązki firm budowlanych w zakresie BHP w stosunku do podwykonawców i firm zewnętrznych”

Termin szkolenia

20.01.2015 r. (wtorek), godz. 10:00

Miejsce szkolenia

Sala konferencyjna Regionalnej Izby Budownictwa w Łodzi,
ul. Łąkowa 11, I klatka, II piętro

Dane osoby zgłaszającej:
Imię i nazwisko
Adres e-mail
Telefon kontaktowy
Dane uczestników szkolenia:
1. Imię i nazwisko
2. Imię i nazwisko
3. Imię i nazwisko
4. Imię i nazwisko
5. Imię i nazwisko

Dane instytucji zgłaszającej (dane do faktury):
Nazwa firmy/instytucji
Adres siedziby
Telefon kontaktowy
Adres e-mail
NIP

Opłata za udział w szkoleniu wynosi: 190 PLN netto (+ 23% VAT) za jedną osobę.
Opłatę za udział w szkoleniu należy uiścić przelewem na rachunek BRE BANK SA, BRE Wydz. Bankowości Elektronicznej, numer rachunku:
76 1140 2004 0000 3902 6328 6333, nie później niż 4 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia, zaznaczając w przelewie nazwę instytucji,
imię i nazwisko uczestnika oraz tytuł szkolenia. Opłata obejmuje koszt uczestnictwa w szkoleniu, przerwy kawowe oraz dokument
potwierdzający udział w szkoleniu w formie certyfikatu.
Warunki zgłoszenia
1.Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia faksem pod numer 42 280 10 99 lub mailem na adres:
info@bhp-platforma.pl
2.Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem w celu potwierdzenia rezerwacji miejsca.
3.Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w szkoleniu spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
4.Niniejszy formularz zgłoszeniowy/umowa stanowi zgłoszenie udziału w szkoleniu.
5.Przesłanie formularza zgłoszenia online lub karty zgłoszenia faksem lub mailem oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach
organizacyjnych i marketingowych przez SPM Zbigniew Dobrynin z siedzibą w Łodzi, kod pocztowy 91-839, przy ul. Łagiewnickiej 59 lok. 12. Jest ono
równoznaczne z akceptacją prawa do wglądu i możliwości poprawienia oraz usunięcia danych osobowych. (art. 23 ust. 1 pkt 1 i ust 2 oraz art. 24 ustawy z
dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883). A także wyrażeniem zgody na wysyłanie korespondencji mailowej, zgodnie z
Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku - Dz. U Nr 144, poz.1204.

…...............................................................................................................
Data / Czytelny podpis osoby zgłaszającej / pieczęć firmowa

