Szkolenia

Organizator:
Grupa MEDIUM – wydawca miesięcznika
„Administrator i Menedżer Nieruchomości”
ul. Karczewska 18, 04-112 Warszawa

NIP 1132860378, REGON 146393437
Nr konta bankowego:
09 2130 0004 2001 0616 6862 0001

Kontakt: szkolenia@medium.media.pl

Zgłoszenie
na szkolenie

Tytuł szkolenia:

„Istotne zmiany w prawie w 2019 r.
Szkolenie dla zarządców nieruchomości”
– 7.02.2019 r. Warszawa

Koszt udziału:
400 zł netto – dla prenumeratorów miesięcznika „Administrator”
550 zł netto – dla pozostałych uczestników
Dane uczestnika szkolenia:
Imię
Nazwisko
Adres e-mail
Telefon
Dane do wystawienia faktury VAT:
Firma

Ulica
Miasto
Numer NIP
Telefon
Wypełniony formularz prosimy odesłać na adres: szkolenia@medium.media.pl lub faksem na nr 22 810 27 42
Warunki zgłoszenia:
1. Chęć uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić telefonicznie, mailowo lub za pomocą formularza zgłoszenia dostępnego na stronie internetowej wydarzenia. Przesłanie
wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Po przyjęciu zgłoszenia Organizator wystawia i przesyła Uczestnikowi za pośrednictwem e-mail
dokument PRO FORMA do dokonania przedpłaty. Po otrzymaniu płatności Organizator wystawia Uczestnikowi i przesyła pocztą fakturę VAT. Całkowity koszt (brutto)
uczestnictwa w szkoleniu należy opłacić w terminie wskazanym na fakturze VAT, jednak nie później niż na 7 dni przed datą rozpoczęcia wydarzenia. Wpłaty należy dokonać
na konto: Volkswagen Bank S.A. 09 2130 0004 2001 0616 6862 0001, z dopiskiem tytułu i daty szkolenia.
2. Rezygnacja Uczestnika z udziału w szkoleniu wymaga zachowania formy pisemnej:
a) w przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w szkoleniu na 7 dni przed datą rozpoczęcia lub wcześniej, organizator zwraca uczestnikowi 100% kosztów uczestnictwa;
b) w przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu w terminie krótszym niż 7 dni przed datą rozpoczęcia, Uczestnik jest zobowiązany pokryć 50% kosztów uczestnictwa;
c) brak pisemnego powiadomienia o rezygnacji z udziału w szkoleniu powoduje obciążenie Uczestnika pełnymi kosztami uczestnictwa. Nieobecność na szkoleniu nie
zwalnia uczestnika z obowiązku zapłaty za szkolenie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania szkolenia: a) jeżeli nie zostanie zapisana minimalna wymagana liczba uczestników;
b) z innych przyczyn organizacyjnych. W przypadku odwołania szkolenia w ciągu 7 dni Uczestnikom zwrócone zostaną pełne koszty uczestnictwa.
4. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-3 i akceptuję je. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem szkoleń i akceptuję treści
w nim zawarte. Regulamin dostępny jest na stronie www.szkolenia.administrator24.info/regulamin/. Oświadczam, że jestem umocowany do zawarcia niniejszej umowy
w imieniu wskazanego wyżej podmiotu (nabywcy).
5. Zgłoszenie na szkolenie jest jednoznaczne z udzieleniem zgody: na przetwarzanie Pana/ Pani danych osobowych przez Grupę MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k.,
ul. Karczewska 18, 04-112 Warszawa, nr KRS: 0000537655 w celu uczestnictwa w szkoleniu oraz przesyłania Panu/Pani informacji dotyczących tego wydarzenia; na kontakt
środkami elektronicznymi (na podany przez Pana/Panią adres e-mail); na kontakt tel. (na podany przez Pana/ Panią nr tel.); na wysyłanie wiadomości dotyczących szkoleń
Grupy MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k. Jednocześnie oświadczamy, że: mają Państwo zawsze prawo dostępu do swoich danych oraz prawo do ich sprostowania; mogą Państwo
zawsze sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas swoich danych w całości lub częściowo; dane osobowe są przetwarzane zgodnie z wytycznymi polityki prywatności
www.administrator24.info oraz z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.; wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez nas
Państwa danych można kierować do naszego administratora stron www pod adresem: odo@medium.media.pl. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa
MEDIUM Sp.z o.o. Sp.k., z siedzibą w: 04-112, Warszawa, ul. Karczewska 18,
tel. +48 22 810-21-24, nr KRS: 0000537655 - właściciel stron: www.medium.media.pl, www.administrator24.info, www.rynekinstalacyjny.pl, www.elektro.info.pl,
www.izolacje.com.pl
6. Upoważniam firmę GRUPA MEDIUM Sp. z o.o S.k. do wystawienia faktury VAT. bez podpisu odbiorcy.
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