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Nowelizacja ustawy o wyrobach budowlanych  

Sankcje zakazowe i nakazowe w odniesieniu do wyrobu. 

Szkolenie hotel Maria  

Wałbrzych u. Wrocławska 134 B 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA                                               

Temat zajęć: Nowelizacja ustawy o wyrobach budowlanych  

Termin: 09.06.2016  
Miejsce 

szkolenia: 

Wałbrzych ul. Wrocławska 134 B 

sala Mała Marysieńka 

Cena netto za osobę: 500 zł Ilość osób:  

OSOBY ZGŁOSZONE: 

1. Imię i Nazwisko:  

Stanowisko / Dział:  e-mail:  

2. Imię i Nazwisko:  

Stanowisko / Dział:  e-mail:  

DANE FIRMY: 

Nazwa firmy:  

Ulica:  

Kod pocztowy:  Miejscowość:  

Numer NIP:  Branża:  

OSOBA ZGŁASZAJĄCA: 

Imię i Nazwisko:  

Stanowisko:  e-mail:  

Telefon:  Faks:  

 
 

Warunki uczestnictwa: 
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie do organizatora formularza zgłoszeniowego do dnia 31 maja  2016. 

adres e- mail biuro@badaniaokien.pl   
Formularz zgłoszeniowy ma formę umowy zawartej pomiędzy osobą zgłaszającą a firmą szkoleniową. 
Opłata za uczestnictwo obejmuje koszty szkolenia, poczęstunków w czasie przerw oraz obiadu. Cena nie zawiera kosztów 
ewentualnego noclegu, przejazdu i parkingu. 
Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu pocztą elektroniczną potwierdzenie udziału oraz fakturę pro forma. 
Wpłatę za szkolenie należy dokonać na podstawie faktury pro forma w terminie do dnia 31 maja 2016.  
Rezygnacje z uczestnictwa należy przesłać na adres email: biuro@badaniaokien.pl najpóźniej 7 dni przed terminem szkolenia. W przypadku 
wycofania zgłoszenia po tym terminie, firma dokonująca rezerwacji zostanie obciążona kosztem w wysokości 100% wartości zamówienia. 
Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania nieznacznych zmian w programie warsztatów. 
W przypadku nie odbycia się warsztatów z winy organizatora – cała kwota wpłacona na konto organizatora zostanie zwrócona w ciągu 7 dni od 

daty odwołania. 
Przy odwołaniu zgłoszenia do 7 dni przed terminem zajęć nie zostaną Państwo obciążeni kosztami szkolenia. 
Nie stawienie się na zajęcia, a także odwołanie uczestnictwa w terminie późniejszym niż 7 dni przed terminem szkolenia, spowoduje obciążenie 
pełnymi kosztami.  
Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia. 
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W przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie, organizator zastrzega 
sobie prawo zmiany terminu zajęć. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie. Organizator zastrzega sobie prawo do 
odwołania szkolenia najpóźniej na 4 dni robocze przed terminem szkolenia, z przyczyn niezależnych od Organizatora, np. zbyt mała liczba 

uczestników. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacyjnych przez Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o. 
w  Wałbrzychu  w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych 
(Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.  
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o. na podany adres e-mail 
(zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych - tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). W każdym 
momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody. 
 
 
 
 

 

Data: ................................... Podpis: ........................................... Pieczątka firmy: 
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