
GLOBAL TC sp. z o.o.
03-910 Warszawa 
Aleja Waszyngtona 40a

NIP: 113-29-05-862 REGON: 363932900

tel.: (48 – 22)  333 74 26, fax: 333 74 28

www.global.waw.pl; e–mail: biuro@global.waw.pl 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
Prosimy o czytelne wypełnienie zgłoszenia i przesłanie na

nr. Faxu: 022 333 74 28 lub skan na konto e-mail: biuro@global.waw.pl  

NA SZKOLENIE

Nazwa 

firmy/instytucji: 

Ulica: 

Kod pocztowy: Miejscowość:  

NIP: telefon: 

UCZESTNICY: 

UCZESTNIK 1: 

e-mail: telefon: 

Stanowisko, dział: 

UCZESTNIK 2: 

e-mail: telefon: 

Stanowisko, dział: 

…………………………………………………………        …………………………………………………………………………… 
miejscowość, data  podpis 

WIĘCEJ INFORMACJI na www.global.waw.pl

*należność za szkolenie jest równowartością ceny za szkolenie pomnożoną przez ilość zgłaszanych osób pomniejszoną o przyznane
rabaty lub upusty. Cena podana jest w opisie szkolenia na stronie internetowej www.global.waw.pl 
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	Tekst1: Koszt szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia kursu.  Opcje: przerwy kawowe,  lunch, wyżywienie, zakwaterowanie, dojazd, konsultacje indywidualne, e-school - zgodnie z opisem szkolenia na stronie Global TC sp. z o.o. (GTC) www.global.waw.pl Bezkosztowe  odwołanie zgłoszenia możliwe jest do 7 dni roboczych przed terminem szkolenia i musi być dokonane w formie pisemnej. W wypadku rezygnacji z zajęć w terminie krótszym, niż 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia uczestnik nie otrzyma zwrotu wpłaty. Możliwe jest zastępstwo uczestnika inną osobą. GTC zastrzega sobie prawo do zmiany terminów lub prowadzących, w wypadku zdarzeń losowych niezależnych od organizatora. W wypadku odwołania szkolenia przez GTC zwracamy pełną wniesioną opłatę.  Ponad to:  1) Zgłoszenia wstępne przyjmowane są telefonicznie lub mailowo,  2) Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać faxem lub na konto e-mail Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z warunkami uczestnictwa. Upoważniam GTC do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.  Zobowiązuję się do uregulowania należności* za udział w szkoleniu najpóźniej 7 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia (data wpływu na konto organizatora) na rachunek Global TC Sp. z o.o. : 98 1090 1753 0000 0001 3355 8211.  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC sp. z o.o. w zakresie prowadzonej przez nią działalności.
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