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

Miejsce szkoleń: Budynek Atrium Tower, ADN Centrum Konferencyjne,
WARSZAWA, al. Jana Pawła II 25.
Czas szkoleń: Godz. 10.00 – 16.30 (rejestracja od godz. 9.45).
1. Proszę zaznaczyć wybrane szkolenia
NAZWA SZKOLENIA

TERMIN

1

Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o Standardy
GS1

15.10.2018 r.

2

Efektywna logistyka, bezpieczny łańcuch dostaw – czyli etykieta
logistyczna w praktyce

16.10.2018 r.

3

Traceability – bezpieczeństwo i śledzenie przepływu produktów w
łańcuchu dostaw w oparciu o standardy GS1 i wymagania UE

17.10.2018 r.

2.

Koszt szkolenia
Cena szkolenia

OPCJE

Uczestnicy Systemu GS1

Dowolny kurs stacjonarny do wyboru (1 dzień)
RABATY (nie sumują się):

3.

WYBIERAM

500 PLN + 23%VAT

Pozostali
600 PLN + 23% VAT

10% w przypadku zgłoszenia dwóch lub więcej osób z tej samej firmy na to samo szkolenie.
15% w przypadku zgłoszenia tej samej osoby na więcej niż jedno szkolenia stacjonarne w serii.

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: _________________________________________________

4. Zamawiający przesyłając zgłoszenie udziału w szkoleniu, akceptuje warunki określone w
Regulaminie Szkoleń zamieszczonym http://www.gs1pl.org/szkolenia
5. Jesteśmy / nie jesteśmy (*) uprawnieni do otrzymywania faktur VAT (*niepotrzebne
skreślić). Niniejszym zobowiązujemy się do przekazania przelewem w terminie wskazanym na fakturze

□

należności za uczestnictwo. Bank Zachodni WBK S.A. Poznań, nr rachunku: 66 1090 2590 0000 0001 3315
5268 z dopiskiem: szkolenia GS1.
Wyrażam zgodę na otrzymanie faktur VAT w formie elektronicznej w formacie PDF 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)
WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU
Uwaga! Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu w cenach promocyjnych dla Uczestników Systemu GS1 jest podanie numeru GS1 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 +48 61 851 77 54. 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.

Więcej informacji o szkoleniach:
GS1 Polska, ul. E. Estkowskiego 6,
61-755 Poznań, tel.: 61 851 77 54
e-mail: szkolenia@gs1pl.org
www: http://www.gs1pl.org/szkolenia

__________________
Data

______________________________
Podpis osoby upoważnionej

