
  

 

                                                                   FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
 

 

Szkolenie techniczne  
„Czujki ADPRO PRO-E i analityka” 

 

 

                         TERMIN I MIASTO                                                                                       KOSZT SZKOLENIA  

  

 

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.     

 
 
 
 

 

Informacje organizacyjne: 

 Udział w szkoleniu jest płatny – 199 pln netto/1osoba, do wykorzystania w formie vouchera na produkty z oferty Linc Polska, przy czym minimalna wartośd  

jednorazowego zamówienia to 1 000,00 pln netto. Voucher jest ważny przez 6 miesięcy od dnia szkolenia.   

 Wypełniony formularz prosimy przesład na adres info@linc.pl. 

 Opłata za szkolenie nie obejmuje kosztów dojazdu, parkingów oraz noclegu. 

 Po nadesłaniu zgłoszenia otrzymają Paostwo fakturę celem dokonania zapłaty za szkolenie. 

 Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu uczestników decyduje kolejnośd zgłoszeo oraz Organizator. 

 Termin nadsyłania zgłoszeo - do 8 grudnia 2017r. 

 Wszystkim uczestnikom zapewniamy komplet materiałów szkoleniowych oraz poczęstunek w trakcie wydarzenia. 

 W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu już po przesłaniu zgłoszenia, prosimy o poinformowanie o tym fakcie Organizatora. Konsekwencją 

niezawiadomienia firmy Linc Polska Sp. z o.o. na co najmniej 2 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia będzie obciążenie kwotą 50% netto wartości 

wybranej opcji szkolenia za każdego ze zgłoszonych wcześniej uczestników. 

 Gwarancją udziału w szkoleniu jest otrzymanie od Organizatora dokumentu „Potwierdzenia Uczestnictwa” zawierającego komplet informacji o 

szkoleniu oraz jego miejscu.  

 Więcej informacji na temat szkolenia znajduje się na stronie http://www.linc.pl/szkolenia-xtralis/ 

 
 

Pieczęd firmy zgłaszającej                                                                                                         Podpis osoby upoważnionej 

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. 
Wyrażamy zgodę na wystawienie faktury bez podpisu osoby uprawnionej do odbioru faktury VAT i wysłania jej pocztą. 

 

14 grudnia 2017r. 
WARSZAWA 
Hotel Boss 

    199 pln netto (voucher) / 1 osoba 
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