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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Szkolenie: Pasywne czujki podczerwieni ADPRO PRO-E 

9 marca 2017, Warszawa 
miejsce: Novotel Airport  

 

 

Koszt szkolenia: Cena za szkolenie zawiera: 

 
250 PLN netto 

 

 Całodzienne szkolenie z certyfikowanym trenerem 

 Materiały szkoleniowe 

 Poczęstunek w trakcie wydarzenia  

 VOUCHER o wartości 50 EURO netto* 

 Imienny certyfikat 

 

DANE FIRMY ZGŁASZAJĄCEJ UDZIAŁ W SZKOLENIU 

Nazwa firmy  

Adres  

NIP  

Telefon  

Faks  

 

OSOBA ZGŁASZANA NA SZKOLENIE: 
LP. Imię i nazwisko Stanowisko służbowe Telefon E-mail 

1. 
    

Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz promocyjnych przez firmę Linc Polska Sp. z o.o.  z siedzibą w 
Poznaniu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. 
Upoważniam firmę Linc Polska Sp. z o.o. do wystawienia faktury bez mojego podpisu. 

 
Informacje organizacyjne: 

 Wypełniony i podpisany  formularz (skan) należy przesłać na adres info@linc.pl lub faksem na numer  61 839 22 78. 
 Termin nadsyłania zgłoszeń - do 2 dni przed wydarzeniem. 
 Udział w szkoleniu jest płatny, wynosi 250 pln netto.  
 Po nadesłaniu zgłoszenia otrzymają Państwo fakturę celem dokonania zapłaty za szkolenie. 
 Opłata za szkolenie nie obejmuje kosztów dojazdu, parkingu oraz noclegu. 
 Wszystkim uczestnikom zapewniony jest  komplet materiałów szkoleniowych oraz poczęstunek w trakcie wydarzenia. 
 Do wszystkich uczestników zostanie przesłane potwierdzenie wraz z kompletem informacji o wydarzeniu oraz jego miejscu. 
 W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu już po przesłaniu zgłoszenia, prosimy o poinformowanie o tym fakcie 

Organizatora. Konsekwencją nie zawiadomienia firmy Linc Polska Sp. z o.o. na co najmniej 3 dni robocze przed rozpoczęciem 
szkolenia będzie obciążenie kwotą 50% netto wartości wybranej opcji szkolenia za każdego ze zgłoszonych wcześniej uczestników. 

 Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu uczestnika decyduje kolejność zgłoszeń. 
* W cenie szkolenia uczestnik otrzymuje voucher w wysokości 50 EURO netto, na zakup sprzętu za kwotę minimum 500 EURO 
netto. Voucher ważny do 31 grudnia 2017. 
 

 
Pieczęć firmy zgłaszającej   Podpis osoby upoważnionej 


