
FORMULARZ ZGŁOSZENIA

UCZESTNIK 1

UCZESTNIK 2

UCZESTNIK 3

DANE DO FAKTURY

RODZAJ FAKTURY

Zg³aszamy do uczestnictwa w szkoleniu nastêpuj¹cych 
uczestników:

Imiê:

Imiê:

Imiê:

Imiê:

Stanowisko:

Stanowisko:

Stanowisko:

Stanowisko:

Adres:

Kod pocztowy:

Nazwa firmy:

Numer NIP:

*Adres:

*Osoba Kontaktowa:

*

*Miasto: *Kod pocztowy:

*E-mail:

Elektroniczna na adres e-mail:

TAK NIE

E-mail:

E-mail:

E-mail:

E-mail:

 
w szkoleniu

Czy chcia³aby/³by Pani/Pan otrzymywaæ informacje/newsletter o 

Nazwisko:

Nazwisko:

Nazwisko:

Nazwisko:

Nazwa Firmy/Organizacji:

Miasto:

Tel:

Tel:

Tel:

Tel:

Podpis: Data:

TAK NIE

NAZWA SZKOLENIA

email: 
konta u¿ytkownika na SGS Academy Poland 
w celu dalszej obs³ugi zg³oszenia

DANE KONTAKTOWE

Adres:

Adres:

Adres:

Miasto:

Miasto:

Miasto:

Kod pocztowy:

Kod pocztowy:

Kod pocztowy:

Prosimy o przes³anie formularza na adres

 
SGS Polska Sp. z o.o.
UL. Derdowskiego 7
81-369 Gdynia
 
tel. +48 691 767 065
walentyna.kolesnik@sgs.com

walentyna.kolesnik@sgs.com

KONTAKT SGS



WARUNKI ZGŁOSZENIA I UDZIAŁU W SZKOLENIU ZDALNYM 
 

1. Zgłoszenie na szkolenie tożsame jest z akceptacją niniejszych WARUNKÓW ZGŁOSZENIA I UDZIAŁU W SZKOLENIU 
ZDALNYM. 

2. Organizatorem szkolenia jest SGS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 
Warszawa (dalej: Organizator). 

3. Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są wyłącznie na formularzu zgłoszenia SGS lub on-line za pośrednictwem strony 
internetowej www.sgs.pl.  

4. Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia na szkolenie jest informacja mailowa od Organizatora.  

5. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na szkolenie na adres email wskazany w formularzu zgłoszenia nastąpi w ciągu 
maksymalnie 48 h od chwili wpłynięcia zgłoszenia na szkolenie do Organizatora. 

6. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w terminie 48h od chwili przesłania zgłoszenia  
do Organizatora Zgłaszający proszony jest o niezwłoczny kontakt z Organizatorem. 

7. Potwierdzenie realizacji szkolenia Organizator przesyła drogą mailową do wszystkich Zgłaszajacych minimalnie 5 dni 
roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia. 

8. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia realizacji szkolenia w określonym powyżej terminie Zgłaszający proszony 
jest o niezwłoczny kontakt z Organizatorem. 

9. Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona. Organizator ma prawo odmówić przyjęcia zgłoszenia na szkolenie  
z powodu braku miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń.  

10. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku nieosiągnięcia minimalnej liczby zgłoszeń. 
Informacja ta zostanie przekazana wszystkim Zgłaszającym najpóźniej 5 dni roboczych przed planowanym terminem 
rozpoczęcia szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia Zgłaszającemu nie przysługują żadne roszczenia względem 
Organizatora, poza zwrotem 100% wniesionej opłaty za szkolenie (o ile takiej dokonał). 

11. Zgłoszenia na potwierdzone do realizacji szkolenia, ze względów organizacyjnych, przyjmowane są maksymalnie 3 dni 
robocze przed planowanym dniem rozpoczęcia szkolenia.  

12. Zawarcie umowy pomiędzy Organizatorem i Zgłaszającym następuje w chwili otrzymania przez Zgłaszającego 
potwierdzenia realizacji szkolenia przez Organizatora. 

13. Zawarcie umowy o świadczenie usług szkoleniowych pociąga za sobą obowiązek zapłaty przez Zgłaszającego na rzecz 
Organizatora należności za usługę szkoleniową. 

14. Istnieje możliwość anulowania zgłoszenia na szkolenie bez ponoszenia opłat, wyłącznie drogą pisemną (e-mail)  
w terminie do 6 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia.  

15. Anulowanie zgłoszenia w terminie 5 dni roboczych i krótszym przed planowaną datą rozpoczęcia szkolenia lub brak 
informacji o anulowaniu zgłoszenia oraz nieobecność podczas szkolenia po dokonaniu zgłoszenia na szkolenie  
i przesłaniu przez Organizatora potwierdzenia realizacji szkolenia, skutkuje obciążeniem Zgłaszającego należnością  
w wysokości 100% kosztów uczestnictwa w szkoleniu. 

16. Każde anulowanie zgłoszenia rozpatrywane jest indywidualnie, a kwota obciążenia w uzasadnionych przypadkach 
może zostać obniżona wg uznania Organizatora. 

17. Płatność za szkolenie następuje po realizacji szkolenia, wyłącznie przelewem, na podstawie faktury VAT, w terminie  
14 dni od daty jej wystawienia. Nie ma możliwości dokonania opłaty gotówką lub kartą kredytową. 

18. Certyfikaty ze szkolenia uczestnicy otrzymują po dokonaniu całości płatności za szkolenie. 

19. W sprawach nie uregulowanych w niniejszych warunkach zgłoszenia i udziału w szkoleniu zdalnym mają zastosowanie 
powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Świadczenia Usług SGS. 

  

http://www.sgs.pl/
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