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Wybierz miejsce i datę wydarzenia

26-27 marca - Poznań

28-29 marca - Katowice

9-10 kwietnia - Warszawa

11-12 kwietnia - Gdańsk

DANE FIRMY ZGŁASZAJĄCEJ UDZIAŁ W WARSZTATACH:

Nazwa firmy

Adres

NIP

Telefon

Imię i nazwisko                Stanowisko służbowe                                    Telefon                         E-mail

I.

II.

OSOBY ZGŁASZANE NA WARSZTATY:

zintegrowane systemy 
zdalnej ochrony

Praktyczne warsztaty techniczne

Formularz zgłoszeniowy

Szkolenie dwudniowe dla jednej osoby
2 szt. Licencja IntrusionTrace
1 szt. Głośnik TOA

STANDARD

399 EUR/netto

Szkolenie dwudniowe dla dwóch osób
1 szt. Mini iFT Gateway
1 szt. Głośnik TOA
1 szt. Moduł IP wejść/wyjść
1 szt. Kamera Honeywell
1 szt. Kamera Panasonic i konto 
CameraManager 
(ważne do końca 2019 roku)

PREMIUM

999 EUR/netto

WYBÓR PAKIETU:



ul. Hallera 6-8, 60-104 Poznań    /    tel. +48 61 839 19 00     /     info@linc.pl     /     www.linc.pl

Pieczęć firmy zgłaszającej Podpis osoby upoważnionej

  

zintegrowane systemy 
zdalnej ochrony

Praktyczne warsztaty techniczne

• Wypełniony i podpisany formularz (skan) należy przesłać na adres info@linc.pl.

• Termin nadsyłania zgłoszeń – do 3 dni roboczych przed terminem wybranego warsztatu technicznego.

• Każde zgłoszenie jest potwierdzane.

• Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie formularza zgłoszeniowego, dokonanie płatności oraz otrzymanie potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu.

• Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu uczestnika decyduje kolejność zgłoszeń oraz organizator.

• Udział w praktycznych warsztatach technicznych jest płatny.

• Zapewniamy poczęstunek w trakcie szkolenia.

• Powyższe ceny NIE obejmują kosztów noclegu, transportu oraz diet.

• Płatność powinna zostać zrealizowana na podstawie faktury pro forma.

•  Ceny wyrażone w Euro.

• Patność może być realizowana w EUR lub w PLN.

• Przeliczanie z EUR na PLN odbywa się zgodnie z kursem Santander Bank Polska SA, tabela pieniądz, sprzedaż.

• Upoważniam Linc Polska Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez mojego podpisu.

• Uwaga! W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu, już po przesłaniu zgłoszenia, prosimy o poinformowanie o tym fakcie organizatora - Linc Polska Sp. z o.o.

• Konsekwencją niezawiadomienia firmy Linc Polska Sp. z o.o. na co najmniej 2 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia, będzie obciążenie karą w wysokości 

   400 zł netto za każdą nieobecną osobę.

• Każdy z uczestników szkolenia powinien dysponować własnym laptopem oraz posiadać umiejętności techniczne.

• Organizator ma prawo odwołać wydarzenie, bez podania konkretnej przyczyny. Nie są zwracane koszty transportu, diet oraz te związane z rezerwacją noclegu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach informacyjno-handlowo-marketingowych przez Linc Polska Sp. z o.o. Zgoda jest dobrowolna. Mam prawo 

cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Administratorem danych jest Linc Polska Sp. z o.o. z siedzibą 

w Poznaniu, ul. Hallera 6-8. Administrator przetwarza dane zgodnie z Polityką Prywatności.

Potwierdzam, ze zapoznałem się i akceptuję warunki udziału w praktycznych warsztatach technicznych, które odbędą się we wskazanych terminach. 

Pakiet STANDARD

Kwota 399  Euro netto obejmuje: 

• udział 1 osoby w dwudniowych praktycznych warsztatach technicznych

• Jeden pakiet promocyjny zawierający: 

Pakiet PREMIUM

Kwota 999 Euro netto obejmuje:

• udział 2 osób w dwudniowych praktycznych warsztatach technicznych

• Jeden pakiet promocyjny zawierający: 

• urządzenie mini iFT Gateway - 1 szt.

• pakiet 4 licencji analityki (IntrusionTrace/ LoiterTrace ) - 1 szt.

• Moduł IP wejść/ wyjść - 1 szt.

• Kamera Honeywell HBD3PR1 - 1 szt.

• Kamera Panasonic  BL-C230 - 1 szt.

• Konto CameraManager ważne do końca 2019 roku - 1 szt.

WARUNKI UDZIAŁU W PRAKTYCZNYCH WARSZTATACH TECHNICZNYCH: 

• pojedyncze licencje IntrusionTrace  (analiza wideo)- 2 szt.

• głośnik marki TOA – 1 szt.


