
D&B Partners S.C. 
03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11

Tel.: +48 22 698 39 14
Fax: +48 22 698 39 14

E-mail: biuro@dbpart.com
www.terenyinwestycyjne.info

NIP: 113 264 72 71 

ZAMÓWIENIE 

Wypełniony i podpisany formularz prosimy przesłać faxem pod numer +48 22 698 39 14
lub podpisany i zeskanowany na adres szkolenia@terenyinwestycyjne.info

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY z dnia ……………………..

Temat spotkania: Jak skutecznie wypromować walory inwestycyjne miasta/gminy?

Miejsce spotkania: CENTRUM 
INFORMACYJNE PAlilZ, 
UL. Bagatela 12, 00-585 WARSZAWA

Data spotkania: 12.05.2016 r. Cena udziału w spotkaniu: 
a) Zgłoszenia do 15.04.2016 r.: 

1 050 zł/os. + 23% VAT oraz 
każde kolejne zgłoszenie z 
tego samego Urzędu: 945 
zł/os. + 23% VAT

b) Zgłoszenia po 15.04.2016 r.: 
1 250 zł/os. + 23% VAT

Dane do faktury:
Pełna nazwa instytucji:

Ulica, kod, miejscowość:

Tel.: Fax: NIP:

Osoba kontaktowa:

Tel.: Fax: E-mail:

Imię i nazwisko uczestnika szkolenia: Stanowisko służbowe: E-mail:

1.

2.

3.

4.

Należność za uczestnictwo w szkoleniu (razem): ……………………………………….
Termin płatności za udział w szkoleniu: wpłaty na konto należy dokonać w ciągu 14 dni po otrzymaniu faktury, po szkoleniu. 
Numer konta bankowego do dokonania wpłaty: PEKAO SA o/Warszawa 1112 4061 3311 1100 0048 0771 54.

ODWOŁANIE ZGŁOSZENIA:
Rezygnację z udziału w szkoleniu należy przesłać pisemnie na adres e-mail Organizatora: szkolenia@terenyinwestycyjne.info nie 
później niż do 25.04.2016 r. Jeśli rezygnacja nastąpi po 25.04.2016 r. lub zgłoszona osoba nie przybędzie na szkolenie, pobrana 
zostanie opłata za uczestnictwo.

ODWOŁANIE SPOTKANIA:
D&B Partners S.C. zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia z przyczyn od niej niezależnych. 

Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią Regulaminu szkolenia i akceptuję jego postanowienia.
Oświadczam, że jestem płatnikiem VAT i upoważniam firmę D&B Partners S.C., ul. Ratuszowa 11 w Warszawie do wystawienia 
faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie danych osobowych przez D&B Partners S.C. z siedzibą w Warszawie (03-450) przy 
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ul. Ratuszowej 11 w celach związanych z organizacją szkolenia, w tym w szczególności w celu przesyłania/udzielania informacji 
związanych ze szkoleniem. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych oraz przesyłania informacji handlowej 
środkami komunikacji elektronicznej przez D&B Partners S.C. 
Zostałem/łam poinformowany/na o dobrowolności podania danych oraz o przysługującym mi prawie dostępu do treści swoich 
danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

Wysłanie formularza nie gwarantuje możliwości uczestnictwa w szkoleniu. 
Warunki uczestnictwa w szkoleniu określa jego Regulamin.

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

data i podpis osoby upoważnionej pieczęć firmowa


