KARTA ZGŁOSZENIA
Zgłaszamy udział pracowników naszej firmy w szkoleniu:

Badania nieniszczące (NDT) – metoda VT / PT / MT *:
* niepotrzebne skreślić

organizowanym przez:
Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe „DVZ” Adam Zagrodnik w Żorach

Imię i nazwisko .......................................................................... Stanowisko .............................................................
osoby zgłaszającej
Telefon kontaktowy .............................................................
Firma .............................................................................................................................................................................
Ulica ....................................................................... Miejscowość i kod.......................................................................
Telefon ....................................... Fax....................................... E-mail.......................................................................
NIP ................................................................................... Strona www.......................................................................

Potwierdzamy chęć udziału w szkoleniu następujących osób (pracowników):
Tel. kontaktowy
Lp.

Imię i nazwisko

Stanowisko

e-mail

VT
1

PT
2

1

MT
2

1

2

1.

2.

3.

Zaliczka w wysokości 100 % ceny kursu + VAT zostanie przekazana najpóźniej na jeden dzień roboczy przed rozpoczęciem zajęć
i jest warunkiem przystąpienia do zajęć. Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. W przypadku rezygnacji
z zajęć w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed datą ich rozpoczęcia, zobowiązujemy się do poniesienia opłat w wysokości
20% ceny szkolenia + VAT, a w dniu rozpoczęcia zajęć 100% ceny kursu + VAT.

Opłatę zobowiązujemy się przekazać na konto:
mBank BRE Bank S.A. nr konta: 92 1140 2004 0000 3402 5556 5769
Wyrażamy zgodę na umieszczanie i przetwarzanie powyższych danych osobowych przez firmę PTH „DVZ” Adam Zagrodnik
zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 97. r. nr 133 poz. 883).
Zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących oferty PTH „DVZ” Adam Zagrodnik
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

TAK
NIE

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA:
PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIENIE KARTY ZGŁOSZENIA, NAJLEPIEJ DRUKOWANYMI LITERAMI
WYBRANY KURS BADAŃ NIENISZCZĄCYCH NALEŻY OKREŚLIĆ PRZEZ WPISANIE ZNAKU X DO ODPOWIEDNIEJ RUBRYKI

................................................................

..........................................................................

Data zgłoszenia i pieczęć zakładu

Imię, nazwisko i czytelny podpis osoby upoważnionej
do składania zamówień

Wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA proszę przesłać faksem pod numer 32 435 93 25 lub za pośrednictwem poczty
e-mail na adres zgloszenie@dvz.pl (najlepiej w postaci *.pdf, koniecznie z podpisami).

