
KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA 

PAKIET KURSÓW 2023 - do wyboru trzy lub dwie części 
pt. „Szkolenie dla eksploatatorów Stacji Uzdatniania Wody” - część pierwsza, druga i trzecia 

część I  19-20.04.2023r, część II  14-15.06.2023r, część III  15-16.11.2023r   
Lokalizacja szkoleń - Września 

Kartę zgłoszenia prosimy wysłać na e-mail: konferencja@forum-wodociagi.pl 

Prosimy o czytelne wypełnienie poniższych danych drukowanymi literami. Są one niezbędne wystawienia zaświadczenia o uczestnictwie 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019r 

„w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych " (Dz. U poz. 652 z 2019r z póź. zmianami). 

   imię i nazwisko    e-mail do kontaktu  data oraz miejsce urodzenia 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

NIP i nazwa zakładu pracy 

    Adres zakładu pracy (ulica, nr domu, kod pocztowy)                                                                                                           Nr telefonu 

Rezerwacja pokoi hotelowych pozostaje w gestii samych uczestników - w zaproszeniu szczegółowa lista hoteli 

OPŁATA ZA TRZY dowolne dwudniowe spotkania za osobę 

Opłata standardowa w wysokości 2700 zł netto + 23% VAT = 3321 zł 
Opłata rabatowa wysokości 2550 zł netto + 23% VAT = 3136,50 zł 

OPŁATA ZA DWA dowolne dwudniowe spotkania za osobę 

Opłata standardowa w wysokości 1900 zł netto + 23% VAT = 2337 zł 
Opłata rabatowa wysokości 1800zł netto + 23% VAT = 2214 zł 

Opłata rabatowa przysługuje osobom zgłaszanym w grupach liczących 3 osoby i więcej z jednego przedsiębiorstwa  

Koszty uczestnictwa w wysokości ……..…………….. zł x ................ (ilość osób) = ……..…………….. zł 

przekazuję na konto: 

"PRO-CONSULTING" ul. Żeromskiego 38, 62-200 Gniezno, NIP 784-25-32-994 

Santander Bank Polska SA     konto nr: 48 1090 1375 0000 0001 5184 7647 

z dopiskiem: "PAKIET 2023 KURSY WODA", do dnia 7 kwietnia 2023 r.   

Uwaga: warunkiem prawidłowego zaksięgowania wpłaty jest podanie na przelewie pełnej nazwy i adresu zgłaszającego 

Uczestnictwo w jakich spotkaniach Państwo wybrali - proszę zaznaczyć znakiem "X" 

CZĘŚĆ I 19-20.04.2023r                        CZĘŚĆ II  14-15.06.2023r CZĘŚĆ III  15-16.11.2023r  

Upoważniamy organizatora konferencji do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy i zobowiązujemy się do uregulowania należności 
zgodnie z datą na fakturze. W przypadku nieuzupełnienia adresu e-mail, faktura zostanie wysłana na adres zamieszczony na stronie 

internetowej zakładu pracy. 

adres e-mail: 

UWAGA: Po dokonaniu zgłoszenia, ewentualna późniejsza rezygnacja z uczestnictwa w spotkaniu i zwrot należności, możliwy będzie wyłącznie do dnia 

7.04.2023r, do godz.15-ej, na podstawie pisemnego zawiadomienia rezygnującego. W związku z koniecznością poniesienia kosztów organizacyjnych, po tym 

terminie zwrot należności nie będzie możliwy. Za uczestnictwo w spotkaniu zostanie wystawiona faktura VAT, a materiały wysłane zostaną pocztą. 

Klauzula informacyjna: wyrażamy zgodę na zbieranie i przetwarzanie przez organizatora powyższych danych osobowych do celów uczestnictwa w niniejszych 

kursach, wszelkie informacje nt. temat zawarte są pod adresem www.forum-wodociagi.pl/klauzula-informacyjna.html  

 , dnia 
 pieczątka zakładu pracy   podpis dyrektora/kierownika instytucji zgłaszającej 
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