KARTA ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE
organizowane przez WACETOB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Olesińska 21
DANE KLIENTA
do wystawienia faktury oraz przesłania certyfikatu / zaświadczenia
Firma:
Adres:
NIP:
Telefon, fax
E-mail:
Adres
korespondencyjny

DANE SZKOLENIA
Nazwa szkolenia:

Termin szkolenia:

Miejsce szkolenia:
Imię i nazwisko:

Lista osób
zgłoszonych
na szkolenie:

02-548 Warszawa, ul. Olesińska 21
Opłata brutto (zw./z VAT)*

1.
2.
3.

Wartość łączna:
*Zgodnie z Art. 43 ust. 1 pkt 29) lit. c Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.) zwolnione od
podatku VAT są usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane w całości ze środków publicznych

1. Po potwierdzeniu terminu szkolenia należy dokonać wpłaty na konto WACETOB Sp. z o.o.
ul. Olesińska 21, 02-548 Warszawa rach. nr 33 1020 1156 0000 7702 0006 9310
tytułem „nazwa szkolenia + data szkolenia”
2. Przyjęcie zgłoszenia potwierdzane jest przez WACETOB fax’em lub e-mail’em.
3. Niniejsze zgłoszenie upoważnia WACETOB do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
4. Rezygnację ze szkolenia należy zgłosić na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia – nieodwołanie uczestnictwa w tym terminie
będzie skutkowało obciążeniem pełnym kosztem szkolenia za zgłoszone osoby.
5. WACETOB zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu bez podania przyczyny – informacja ta
zostanie przekazana Klientowi telefonicznie lub/i pisemnie.
6. Wyraża się zgodę na wykorzystywanie danych zawartych w niniejszym formularzu w celu realizacji szkolenia oraz
otrzymywanie informacji o produktach i usługach oferowanych przez WACETOB.
Data zgłoszenia
Podpis i pieczęć lub
imię i nazwisko osoby
zatwierdzającej zgłoszenie
 Oświadczam, że zamawiane powyżej szkolenie zostanie sfinansowane w całości ze środków publicznych

Prosimy o odesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej na adres e-mail:
nieruchomosci@wacetob.com.pl lub na numer telefonu/faxu: 22 825-61-91
WACETOB Sp. z o.o. 02-548 Warszawa, ul. Olesińska 21
Informacja: tel. 22 825-61-91, nieruchomości@wacetob.com.pl

www.wacetob.com.pl

