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KARTA ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE 
 

Zgłaszający: 
 
 

Dane do wystawienia faktury: 

 
 

 
 
 

Telefon: 
 
 

E-mail: 
 
 

NIP: 
 
 

 

Termin szkolenia: 21-25 październik 2019 

Lista osób zgłaszanych 
na szkolenie: 

Imię i nazwisko e-mail, tel. 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

 

ZAKWATEROWANIE   

Zamawiam noclegi: Pokój 2 osobowy □ x … 
Pokój 1 osobowy □ x … 

 
1. Opłata za 1 osobę obejmuje: materiały szkoleniowe, dyplom ukończenia, zakwaterowanie, ubezpieczenie oraz 
wyżywienie i wynosi: 

2 600,00 zł netto + 23% VAT  
2. Istnieje możliwość zakwaterowania w pokoju 1-osobowym (dopłata 520,00 zł netto) 
3. Niniejsze zgłoszenie upoważnia Megger Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. 
Faktura obejmująca pełną należność zostanie wystawiona z 14 dniowym terminem płatności i wysłana do Państwa w ciągu 
7 dni po zakończeniu szkolenia. 
4. Rezygnację z udziału w szkoleniu (w formie pisemnej) należy zgłosić najpóźniej do dnia 30.09.2019 r. 
W przypadku zgłoszenia rezygnacji w terminie późniejszym lub w przypadku nieobecności osoby zgłoszonej na szkolenie, 
Megger Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo do obciążenia Zamawiającego opłatą w wysokości 100% odpłatności za 
szkolenie. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału przez zgłoszonego uczestnika, rejestracja może zostać 
przepisana na inną osobę. 
5. Przyjęcie zgłoszenia potwierdzane jest przez Megger Sp. z o.o. poprzez e-mail. 
6. Organizator ma prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu z przyczyn niezależnych. Informacja ta zostanie 
przekazana Klientowi poprzez e-mail. 
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany planu szkolenia. 
8. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Megger Sp. z o.o. z siedzibą w Starej Iwicznej 05-
500, ul. Słoneczna 42A, mail: seba.pl@megger.com  Pani/Pana danych kontaktowych (tj. imienia, nazwiska, firmy, NIP, 
REGON, danych adresowych, telefonu i adresu e-mail), w celu informowania Panią/Pana,  o produktach, usługach i innych 
ważnych wydarzeniach organizowanych przez Megger Sp. z o.o. Dane będą również przetwarzane celem wykonania 
obowiązków prawnych, w tym wystawianie faktur i innych dokumentów związanych z realizacją zamówień/umów na dostawy 
i usługi oferowane przez Megger Sp.z o.o. Udzielenie zgody jest w pełni dobrowolne, zaś jej nieudzielenie nie rodzi żadnych 
negatywnych konsekwencji – nie będzie Pani/Pana jedynie informowana/y o produktach i usługach oferowanych przez 
Megger Sp. z o.o. W każdym momencie może Pani/Pan udzieloną zgodę cofnąć, co skutkować będzie zaprzestaniem 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu określonym w treści cofniętej zgody. 

 

Data zgłoszenia:  

Podpis osoby zatwierdzającej 
zgłoszenie 

 
 

 
Prosimy o odesłanie karty zgłoszeniowej na adres e-mail: 

 
seba.pl@megger.com  

mailto:seba.pl@megger.com

