FORMULARZ ZGŁOSZENIA
Zarządzanie sprzedażą w salonie stolarki
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Data szkolenia

NA SZKOLENIE MOŻNA RÓWNIEŻ ZAPISAĆ SIĘ
KORZYSTAJĄC Z FOMULARZA ONLINE
witalni.pl/formularz-zapisu

Miejscowość

DANE ZGŁASZAJĄCEGO

2
Proszę wpisać imię
i nazwisko lub nazwę
firmy wraz z numerem
NIP

Nr telefonu

Imię

Nazwa firmy

Jeśli posiadają
Państwo informacje
o uczestnikach prosimy
o zaznaczenie pól
(pola niewymagane;
informację można
zgłosić w późniejszym
terminie)

NIP

Ulica

Nr budynku/lokalu

Kod pocztowy

3

E-mail

Nazwisko

Miejscowość

DANE ZGŁASZANYCH OSÓB
Proszę zaznaczyć pole, jeśli jednym z uczestników jeșt osoba zgłaszająca
Imię
i Nazwisko

Imię
i Nazwisko

Nr telefonu

Nr telefonu

Stanowisko

Stanowisko

Imię
i Nazwisko

Imię
i Nazwisko

Nr telefonu

Nr telefonu

Stanowisko

Stanowisko

Proszę zaznaczyć pole, jeśli któryś z uczestników ma specjalne potrzeby
dietetyczne (dieta bezglutenowa, uczulenia na produkty, posiłek wegetariański)

Proszę zaznaczyć pole, jeśli uczestnicy korzystają z udogodnień w poruszaniu

4

WARUNKI FINANSOWE
Ilość osób

Usługi szkoleniowe
objęte są 23% VATem

5

Zniżki:

Suma inwestycji

Voucher

ilość osób x wartość inwestycji

Kod vouchera

30/60

2 i więcej

Voucher

Zarządzanie sprzedażą
w salonie stolarki
Wartość inwestycji 1569,00PLN

(netto)

Łączna inwestycja + VAT

suma inwestycji - kwoty rabatowe

(brutto)

WARUNKI ZAPISU NA SZKOLNIE ORAZ PROMOCJI
1

Nominalna wartość inwestycji wynosi: 1569,00 PLN netto (+23% VAT) za osobę.

2

Po otrzymaniu wypełnionego formularza firma WITALNI prześle drogą mailową
fakturę pro forma oraz potwierdzenie rezerwacji miejsc.

3

1

Promocja 30/60, korzyści dla zdecydowanych
Każda zgłaszająca się osoba1 na szkolenie do 60 dni przed datą wybranego szkolenia - uzyska rabat w wysokości
300 PLN netto/os., a do 30 dni przed datą szkolenia - rabat w wysokości 100 PLN netto/os.
Promocja trwa nieprzerwanie do odwołania. Dotyczy wyłącznie szkoleń otwartych z oferty firmy Witalni w formie
2-dniowej. Warunkiem skorzystania z promocji jest przesłanie formularza zgłoszenia w określonym terminie przed
datą szkolenia (60/30 dni) - drogą elektroniczną na adres biuro@witalni.pl, faksem pod nr 71 757 52 90 lub za
pośrednictwem formularza online; oraz dokonanie płatności w terminie 7 dni roboczych od zgłoszenia.
Promocja nie łączy się z ofertą Voucherów promocyjnych oraz rabatem 2 i więcej.

2

Rabat 2 i więcej, bo więcej to korzystniej
10% rabatu można uzyskać zgłaszając min. 2 osoby na wybrane szkolenie. Oferta skierowana jest dla wszystkich
zainteresowanych i dotyczy oferty wszystkich szkoleń otwartych.
Promocja trwa nieprzerwanie do odwołania i naliczana jest od nominalnej kwoty netto zgłoszenia. Rabat 2 i więcej
nie łączy się ofertą Voucherów promocyjnych2 oraz promocją 30/60
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Regulamin realizacji Voucherów promocyjnych
Skorzystanie z voucherów promocyjnych przy zapisie na szkolenie otwarte wyłącza promocje rabatowe (30/60,
2 i więcej itp.). Szczegółowy regulamin realizacji poszczególnej oferty vouchera zamieszczony jest w otrzymanym
voucherze.

Płatności za szkolenie w przypadku zgłoszenia przez formularz pisemny należy
dokonać do 7 dni roboczych przed datą szkolenia (inne warunki przy skorzystaniu z
promocji) - na konto firmy WITALNI Katarzyna Sergiel:
ING BANK ŚLĄSKI nr: 88 1050 1908 1000 0022 6181 9441
Po zaksięgowaniu wpłaty firma WITALNI wystawi fakturę VAT, którą następnie
prześle pocztą.
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5

6

Jeżeli z przyczyn losowych, uczestnik nie będzie mógł skorzystać ze szkolenia
i poinformuje o tym fakcie firmę WITALNI w terminie minimum 7 dni przed datą
szkolenia, firma Witalni dokona zwrotu 100% wpłaconej kwoty.
W przypadku rezygnacji w krótszym terminie niż 7 dni, firma Witani dokona zwrotu
80% wpłaconej kwoty. Istnieje również możliwość zmiany uczestnika lub przepisanie
zgłoszenia na inny termin.

dotyczy zarówno osób zgłaszających się na szkolenie oraz osób zgłaszających innych uczestników
uczestnik realizujący voucher zaproszeniowy na szkolenie nie jest wliczany do ogólnej liczby zgłaszanych osób
na szkolenie

1
2

AKCEPTACJA WARUNKÓW OFERTY
Akceptuję warunki finansowe, regulamin zgłoszenia oraz regulaminy promocji, z których korzystam.

NA WSZYSTKIE
PAŃSTWA PYTANIA
Z CHĘCIĄ ODPOWIEMY
telefonicznie
71 757 52 19
mailowo
kontakt@witalni.pl
lub przez Livechat na
naszej stronie witalni.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych przez firmę Witalni Katarzyna Sergiel
z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 46A, lok.8
w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie
Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Zgodnie
z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) mam prawo dostępu do
swoich danych, ich poprawiania i żądania zaprzestania
ich przetwarzania.

Skąd wiesz o naszej ofercie?
(niewymagane)

Wyrażam zgodę na otrzymywanie
korespondencji drogą elektroniczną
od firmy Witalni Katarzyna Sergiel
z siedzibą we Wrocławiu przy ul.
Legnickiej
46A,
lok.8
(zgodnie
z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr
144 poz. 1204 „O świadczeniu usług
drogą elektroniczną"). W każdym
momencie przysługuje mi prawo do
odwołania powyższej zgody.

Data

Podpis oraz pieczątka firmowa

