FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

PARTNER MERYTORYCZNY:

y

FORMULARZ NALEŻY PRZESŁAĆ na adres e-mail: szkolenia@gs1pl.org

Miejsce szkoleń: Centrum Szkoleniowe Instytutu Logistyki i Magazynowania
Poznań, ul. Estkowskiego 6, wejście „B” od ul. Szyperskiej
Czas szkoleń: Godz. 10.00 – 16.30 (rejestracja od godz. 9.45).

1. Proszę zaznaczyć wybrane szkolenia
NAZWA SZKOLENIA

TERMIN

1

Znakowanie i dystrybucja produktów w oparciu o Standardy GS1

2

Efektywna logistyka, bezpieczny łańcuch dostaw – czyli etykieta logistyczna
w praktyce
Weryfikacja jakości kodów kreskowych na bazie wymagań rynku norm ISO
i wytycznych GS1. Szkolenie specjalistyczne

3
2.

WYBIERAM

5 marca 2018
6 marca 2018
7 marca 2018

Koszt szkolenia
Cena szkolenia:

OPCJE

Uczestnicy systemu GS1

Dowolny kurs stacjonarny do wyboru (1 dzień)

500 PLN + 23%VAT

Pozostali
600 PLN + 23% VAT

RABATY - 10% w przypadku zgłoszenia dwóch lub więcej osób z tej samej firmy na to samo szkolenie
- 15% w przypadku zgłoszenie tej samej osoby na więcej niż jedno szkolenia stacjonarne w serii
Uwaga! Rabaty nie sumują się.

3.

Dane osoby zgłaszanej

Imię i nazwisko uczestnika szkolenia: …………………………………………………………………………………………………………………………………
Nazwa

Firmy

(zgodnie

z

wymogami

przepisów

o

VAT):…………………………………………………………………………………...........

Adres Firmy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Numer

GS1

(jeżeli

firma

posiada)*:

…………………………

NIP:

…………………………………………KRS:…………………………………

Tel:……………………….............................. Fax: …………………………………… e-mail:………………………………………………………............................

Forma płatności: przedpłata na konto* lub faktura terminowa (14dni)* (proszę zaznaczyć wybraną formę płatności)
O Ś W I A D C Z E N I E ZAMAWIAJĄCEGO
Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuje warunki uczestnictwa w szkoleniu.
Jesteśmy / nie jesteśmy (*) uprawnieni do otrzymywania faktur VAT (*niepotrzebne skreślić).
Niniejszym zobowiązujemy się do przekazania przelewem w terminie wskazanym na fakturze należności za uczestnictwo.

□ Wyrażam zgodę na otrzymanie faktur VAT w formie elektronicznej w formacie PDF (Portable Document Format) oraz doręczenie jej na
adres poczty elektronicznej podany w formularzu zgłoszeniowym (prosimy o podanie adresu e-mail): ...………………………………………………….
…………………………………………. (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przesyłania faktur w formie
elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej)

…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………..
(miejscowość, data)
(pieczątka firmy)
(czytelny podpis Zamawiającego)
WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU
*Uwaga! Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu w cenach promocyjnych dla Uczestników systemu GS1 jest podanie numeru GS1 (np., numeru identyfikacyjnego firmy)
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do Organizatora formularza zgłoszeniowego. Po zaakceptowaniu zgłoszenia przez Organizatora zostanie wysłane odpowiednie potwierdzenie uczestnictwa.
W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu Uczestnik zobowiązany jest do powiadomienia Organizatora o tym fakcie drogą pisemną. Rezygnację można także przesłać faksem na numer 061 852 76 81.
W przypadku wycofania zgłoszenia do 10 dni roboczych od daty szkolenia osoba dokonująca rezerwacji zostanie obciążona kosztem w wysokości 50% wartości zamówienia. W przypadku wycofania zgłoszenia do 5
dni roboczych od daty szkolenia osoba dokonująca rezerwacji zostanie obciążona kosztem w wysokości 100% wartości zamówienia. Organizator dopuszcza możliwość jednorazowej zmiany osoby będącej
Uczestnikiem szkolenia. W przypadku gdyby szkolenie nie odbyło się z winy Organizatora – Zamawiający otrzyma pełną kwotę wpłaty w przeciągu 10 dni od daty odwołania szkolenia. Organizator zastrzega sobie
prawo do dokonania niewielkich zmian w programie szkolenia.
W ramach akceptacji warunków uczestnictwa w szkoleniu, Zgłaszający wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu dla potrzeb procesu rejestracji oraz w celach
marketingowych przez Instytut Logistyki i Magazynowanie, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (t.j. Dz. U. Nr 101 poz. 926 z póź. zmianami).

INFORMACJA O SZKOLENIACH
Fundacja GS1 Polska, ul. Estkowskiego 6, 61 -755 Poznań
Tel: 61 851 77 54

e-mail: szkolenia@gs1pl.org, http://www.gs1pl.org/szkolenia
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