
 

Akademia Przedsiębiorcy - Inkaso WEC, ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź  www.szkoleniawec.pl 
Tel./Fax: +48 42 681 74 74/70  szkolenia@kancelariawec.eu 

 

Tytuł szkolenia:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Termin szkolenia: Miejsce szkolenia: 

………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………….……………. 

Nazwa firmy/instytucji (do faktury): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres: Miejscowość: Kod Pocztowy: 

……………………………………………………………………………………… ..……………………………………….. …………………………………………. 

Poczta (proszę wpisać, jeżeli inna niż miejscowość): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Osoba do dalszych kontaktów: Telefon: E-mail: 

……………………………………………………………………………………… …………………………………………. ………………………………………….. 

Numer NIP: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Uczestnik szkolenia: Stanowisko pracy: 

1. ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. 

2. ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. 

3. ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. 

4. ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. 

5. ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu jednej osoby wynosi …………….. netto (+23% Vat).  

Każda kolejna osoba z tej samej firmy otrzymuje 10% upustu od ceny szkolenia. Płatność za szkolenie nastąpi 
przelewem na konto organizatora, SME Solutions Sp. z o.o.,  w terminie siedmiu dni od otrzymania faktury VAT.  

W przypadku pisemnego powiadomienia o rezygnacji ze szkolenia, jednak nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem 
szkolenia uczestnik zostaje obciążony kwotą 50% jego wartości. W przypadku rezygnacji ze szkolenia po upływie 14 
dnia do terminu szkolenia Wykonawca zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia. 

Zleceniodawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze NIP ……………………………………………….. i uprawnia 
SME Solutions Sp. z o.o.,   do wystawiania w przedmiotowym zakresie faktur VAT bez swojego podpisu. Klienci Grupy 
Kapitałowej WEC otrzymują 10 % upustu.  

Prosimy o wysłanie wypełnionego i podpisanego formularza fax-em na numer +48 42 681 74 70. Fax stanowi  
potwierdzenie Państwa uczestnictwa w szkoleniu. 

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, Poz. 926 ze zm.), wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych dla celów marketingowych przez SME Solutions Sp. z o.o. oraz pozostałe spółki Grupy WEC (Kancelaria Prawna - Inkaso WEC 
S.A., Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy sp. k., E-WIERZYCIEL.pl sp. z o.o.) oraz potwierdzam prawdziwość podanych przeze mnie danych w formularzu 
zgłoszeniowym. Wyrażam zgodę na umieszczenie przez spółki Grupy WEC w ich materiałach marketingowych oraz na stronie internetowej, danych identyfikujących 
podmiot, który skierował  uczestnika na szkolenie. 

  
 

……………………..……………………………………….. 

 Data, podpis i pieczęć Klienta 
 


