Związek Elektro-Wykonawców,
ul. Wysockiego 69B, 15-169 Białystok,
biuro@zew.org.pl, tel. 662 868 788

KARTA UCZESTNICTWA
w XXVIII SEMINARIUM SZKOLENIOWYM ZEW nt:

„BEZPIECZEŃSTWO W PRZEMYŚLE I ENERGETYCE"
Suwałki, 28-30.06.2017

Formularz zgłoszeniowy
Niniejszym zgłaszam udział w szkoleniu:
Organizator :

Związek Elektro-Wykonawców,
ul. Wysockiego 69B ,15-169 Białystok,
biuro@zew.org.pl, tel. 662 868 788

Nazwa szkolenia:

BEZPIECZEŃSTWO W PRZEMYŚLE I ENERGETYCE – sesja
3-dniowa

Termin:

28-30.06.2017

Miejsce:

Suwałki, Hotel Loft 1898, ul. Pułaskiego 24K, 16-400 Suwałki

Cena:

2.050,00 zł netto/ osoba (pełna sesja 3 dniowa, cena promocyjna)
800,00 zł netto/ osoba (szkolenie I-dniowe)

Dane uczestników szkolenia:
Imię i nazwisko

Nr telefonu
kontaktowego

e-mail*

1.
2.
3.
4.
* Na adres e-mail zostanie przesłane potwierdzenie udziału w szkoleniu

Koszt szkolenia:
Rodzaj szkolenia *

Cena netto

Ilość osób*

I-dzień
(28.06.2017)
/Bezpieczna
eksploatacja
urządzeń
elektroenergetycznych
II-dzień (29.06.2017) /Instrukcje eksploatacji urządzeń elektrycznych w
strefach zagrożenia wybuchem
III-dzień (30.06.2017) /Prowadzenie prac niebezpiecznych pod
względem pożarowym w strefach zagrożonych pożarem i/lub wybuchem
I, II, III dzień (28-30.06.2017) /pełna sesja 3-dniowa (wybór
wszystkich trzech szkoleń) – cena promocyjna

800 zł + VAT

..........

800 zł + VAT

..........

800 zł + VAT

..........

2.050 zł + VAT

..........

* w przypadku wyboru pełnej 3-dniowej sesji wybieramy i zaznaczamy tylko ostatni wiersz - I, II, III dzień (28-30.06.2017)

Związek Elektro-Wykonawców,
ul. Wysockiego 69B, 15-169 Białystok,
biuro@zew.org.pl, tel. 662 868 788

Noclegi:
Data noclegu:

Pokój 2-osobowy*

Pokój 1-osobowy*

27/28 czerwca

..... osoba/y x 195 zł

..... osoba/y x 225zł

28/29 czerwca

..... osoba/y x 195 zł

..... osoba/y x 225 zł

29/30 czerwca

..... osoba/y x 195 zł

..... osoba/y x 225 zł

* wyboru dokonujemy wstawiając liczbę osób w odpowiednie miejsce

ZEW Białystok każdorazowo potwierdza przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu ze swojej
strony w formie mailowej, które stanowi zawarcie umowy. Zastrzegamy sobie prawo odmowy
uczestnictwa ze względu na ograniczoną ilość miejsc na szkoleniu.
Dane do wystawienia faktury:
Firma:
................................................................................................................................................................
NIP: .......................................................................................................................................................
Ulica:......................................................................................................................................................
Kod pocztowy i miejscowość: .............................................................................................................
Adres e-mail (do wysłania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia):......................................................................
Uwagi:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) wypełniając ten formularz zgadzam się na
umieszczenie i przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w bazie ZEW Białystok.

Płatność na podstawie faktury wystawionej po szkoleniu. Prosimy nie wpłacać zaliczki przed
szkoleniem.
Rezygnację ze szkolenia można zgłosić najpóźniej 3 dni przed szkoleniem.
W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 3 dni przed szkoleniem, zobowiązuję
się pokryć całkowity koszt uczestnictwa w szkoleniu.

Data

i

podpis

osoby

upoważnionej

do

reprezentacji

pracodawcy

Uczestników

szkolenia......................…………................................................................................................

Zgłoszenia prosimy wysyłać zeskanowane na adres: biuro@zew.org.pl,
Kontakt: inż. dr Zbigniew Skibko, tel. 662 868 788

