
 
 
 
 
 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – UMOWA „PROMOCJA LIPIEC” 

W dniu ……………………………… zgłaszam uczestnictwo w KURSIE DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH  organizowanym  przez 

 EUROPEJSKĄ  GRUPĘ  DORADCZĄ  Sp. z o.o.  w  Katowicach  reprezentowaną  przez  Prezesa  Zarządu  -  Andrzeja  Tokarskiego,  

Biuro Zarządu Kalisz 62-800, ul. Serbinowska 1a, NIP 634-254-55-56, REGON 278347805-00021, w terminie ……………………………………………………………………….…  

w miejscu ……………………..……………………….……………… (proszę wpisać wybrany termin i miasto). 
 
 
 
Niniejszym zobowiązujemy się do dokonania opłaty zaliczkowej za kurs  w wysokości 300zł w momencie zapisu, uzyskując rabat ………………… 
 
Tym samym zobowiązujemy się do pokrycia reszty kosztów wynikających z niniejszej umowy w kwocie ………………….nie później niż na 10 dni 
przed rozpoczęciem kursu. 
 

DANE OSOBOWE  
(WYPEŁNIA KANDYDAT NA SZKOLENIE) 

NAZWISKO 
 
 
 

IMIĘ  

DATA  URODZENIA 
 
 
 

WYKSZTAŁCENIE  

E-MAIL 
 
 
 

TELEFON  

STANOWISKO 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE PRACODAWCY LUB OSOBY ZAPISUJĄCEJ SIĘ(DANE NIEZBĘDNE DO WYSTAWIENIA FAKTURY) 
ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA FINANSÓW Z DN. 12.05.1993R. (DZ.U. NR 39/93 POZ.176) OŚWIADCZAMY, ŻE: 

1.  FIRMA  
 
Pełna nazwa, ulica, 
numer, miasto, kod, 
województwo, KRS, 
REGON,  

 

2.  DANE 
     DO FAKTURY * 
 
/*/ jeżeli dane są inne 
niż w pkt. 1 
 

 

3.  BRANŻA FIRMY 
 
 
 

4.  TEL/FAX 

 
 
 
 

5.  E-MAIL  

6.  NR NIP 
 
 
 

7. OSOBA 
    DO KONTAKTU  



Regulamin akcji promocyjnej 

1. Akcja promocyjna prowadzona będzie przez Europejską Grupę Doradczą od dnia 16 kwietnia do dnia 01 lipca 2018 i dotyczyć 

będzie organizacji kursu KURS DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH planowanych w lipcu (20.07-16.09.2018) 

w Warszawie i Ciechocinku. 

2. Podstawowym warunkiem skorzystania przez Uczestnika z rabatu w ramach akcji promocyjnej jest wypełnienie i przesłanie 

promocyjnego formularza zgłoszeniowego na kurs oraz potwierdzenia dokonania wpłaty zaliczki w wysokości 300zł w okresie 

trwania promocji tj. od 16.04.2018-01.07.2018. 

3. Oferta polega na tym, iż Uczestnik zapisujący się na kurs w okresie akcji promocyjnej, otrzyma rabat przysługujący w danym 

tygodniu trwania promocji tj:  

 16.04.2018-22.04.2018 (600zł rabatu) 

 23.04.2018-29.04.2018 (550zł rabatu) 

 30.04.2018-06.05.2018 (500zł rabatu) 

 07.05.2018-13.05.2018 (450zł rabatu) 

 14.05.2018-20.05.2018 (400zł rabatu) 

 21.05.2018-27.05.2018 (350zł rabatu) 

 28.05.2018-03.06.2018 (300zł rabatu) 

 04.06.2018-10.06.2018 (250zł rabatu) 

 11.06.2018-17.06.2018 (200zł rabatu) 

 18.06.2018-24.06.2018 (150zł rabatu) 

 25.06.2018-01.07.2018 (100zł rabatu) 

4. Warunkiem otrzymania określonego powyżej rabatu i wpisania na listę uczestników kursu jest przesłanie promocyjnego formularza 

zgłoszeniowego w danym tygodniu trwania promocji oraz dokonanie wpłaty  zaliczki w wysokości 300zł. 

5. Opłata powinna zostać dokonana na konto: ING BANK ŚLĄSKI O/KALISZ NR RACHUNKU 18 1050 1201 1000 0023 0545 3231 

określając tytuł płatności  

6. O wysokości określonego rabatu decyduje data wpłynięcia promocyjnego formularza zgłoszeniowego oraz potwierdzenie wpłaty  

zaliczki 300zł za kurs na maila rady@radynadzorcze.pl 

7. Potwierdzenie wpisania na listę uczestników kursu zostanie wysłane do Uczestnika mailem w ciągu 2 dni roboczych.  

8. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z udziału w wybranym kursie, na mniej niż 7 dni przed rozpoczęciem kursu wpłacona 

zaliczka przepada na rzecz organizatora kursu.  

9. W przypadku odwołania kursu przez organizatora wpłacone środki przez uczestnika zostaną niezwłocznie zwrócone na konto z 

którego została dokonana wpłata lub mogą pozostać na poczet wybranego innego terminu kursu. 

10. Na 10 dni przed rozpoczęciem kursu uczestnik dokona opłaty za kurs, która zostanie pomniejszona o otrzymany rabat i wpłaconą 

przez niego zaliczkę 300zł wpłaconą podczas zapisu na kurs. 

11. Korzystając z rabatu Uczestnik akceptuje treść Regulaminu.  

12. Promocje nie łączą się z innymi akcjami promocyjnymi. 
 
 

DATA, PIECZĘĆ I PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ, 
 KIERUJĄCEJ PRACOWNIKA DATA I PODPIS OSOBY ZAPISUJĄCEJ SIĘ NA KURS 

POTWIERDZENIE RABATU DLA UCZESTNIKA … 

PODPIS PRZYJMUJĄCEGO ZGŁOSZENIE 
Wszystkie wpłaty prosimy dokonywać na konto: ING BANK ŚLĄSKI O/KALISZ 

NR RACHUNKU  18 1050 1201 1000 0023 0545 3231 określając tytuł płatności 

 
Nr i data wystawiania faktury: 

 
 
 

 


