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Karta zgłoszenia uczestnika szkolenia wersja 6, 20190425 

nazwa szkolenia  

imię i nazwisko Kursanta  

odbiorca faktury  osoba fizyczna   instytucja/podmiot gospodarczy/firma 

nazwa podmiotu 
w przypadku kiedy odbiorcą faktury 
nie jest osoba fizyczna 

 

adres firmy lub adres osoby 
fizycznej 

 

NIP (wypełnić tylko gdy faktura jest 
brana na firmę) 

 

adres e-mail/tel. kontaktowy  

odbiór zaświadczenia/świadectwa  wysyłka pocztą  odbiór osobisty 

Warunki uczestnictwa w szkoleniu: 
Organizatorem szkoleń jest CEDEGO – Adam Sikora, ul. Szczecińska 74, 91-222 Łódź, NIP:7261655703, Regon 473245620. Zgłoszenie na 
szkolenie można dokonać korzystając z formularza on-line umieszczonego na stronie www.cedego.pl, elektronicznie na adres e-mail 
szkolenia@cedego.pl lub za pomocą sklepu internetowego na stronie www.cedego.pl. Zgłoszenia przyjmujemy najpóźniej do 5 dni roboczych 
przed rozpoczęciem szkolenia (liczy się data wpływu zgłoszenia). Po upływie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa jest dopuszczalne na 
podstawie uprzedniego telefonicznego uzgodnienia ze CEDEGO oraz przesłania wypełnionego formularza zgłoszenia w jednej z wyżej 
określonych form. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone podpisaną kartą zgłoszenia przesłaną do CEDEGO. 
Opłatę za szkolenie należy (proszę zaznaczyć wybraną opcję): 

 opłacić przelewem na konto CEDEGO w Santander Bank 77 1090 1304 0000 0001 1649 1535 najpóźniej do 5 dni roboczych przed 
rozpoczęciem szkolenia. W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko kursanta oraz datę szkolenia; 

 opłacić w siedzibie CEDEGO ul. Szczecińska 74, 91-222 Łódź w dni robocze w godz. 8:00-16:00 najpóźniej do 5 dni roboczych przed 
rozpoczęciem szkolenia 

 opłacić w dniu szkolenia w przypadku kiedy została nadesłana podpisana Karta Zgłoszenia Uczestnika Szkolenia oraz Osoba Zgłaszająca 
poinformowała Organizatora o takim sposobie płatności. 
Warunki rezygnacji: Rezygnacja możliwa jest w formie pisemnej i mailowej przez Zgłaszającego w terminie do 3 dni roboczych przed datą 
rozpoczęcia szkolenia. 
Brak pisemnej/mailowej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia oraz nie wzięcie udziału 
w szkoleniu będzie skutkowało obciążeniem osobę fizyczną/instytucję zgłaszającą całkowitym kosztem za szkolenie. 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty w przypadku niewystarczającej liczby osób. W przypadku gdyby szkolenie nie odbyło się 
z winy Organizatora, CEDEGO zobowiązuje się do zwrotu pełnej kwoty bez odsetek w terminie 10 dni roboczych od daty odwołania szkolenia. 
 
Zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.) CEDEGO – ADAM SIKORA nie 
przekazuje zgromadzonych danych osobowych kursantów innym osobom lub instytucjom bez pisemnej zgody zgłaszającego. Dane osobowe 
podane przez Zgłaszającego służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Zgłaszającym a CEDEGO i wynikają również z przepisów 
prawa oświatowego. 
 

 Wyrażam zgodę na przesyłanie faktur VAT w formie elektronicznej w formacie PDF e-mailem na adres podany w karcie zgłoszenia. 

Nadesłanie Karty zgłoszenia uczestnika szkolenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. 
  
Wypełnioną Kartę zgłoszenia uczestnika szkolenia należy przesłać elektronicznie na adres e-mail: szkolenia@cedego.pl lub złożyć 
w siedzibie CEDEGO 
 

Akceptuję warunki płatności i uczestnictwa w niniejszym szkoleniu organizowanym przez CEDEGO – ADAM SIKORA. 

data złożenia zgłoszenia czytelny podpis osoby zgłaszającej Pieczątka firmy/instytucji zgłaszającej 
 

http://www.cedego.pl/
mailto:szkolenia@cedego.pl
http://www.cedego.pl/
mailto:szkolenia@cedego.pl

