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Formularz  zgłoszeniowy 
 
Formularz zgłoszeniowy dotyczy szkoleń otwartych organizowanych przez firmę KLIMEX-3 Sp. z o. o. w 
Bytomiu   zgodnie z harmonogramem  na rok 2012. Prosimy o: 

 zapoznanie się z warunkami uczestnictwa w szkoleniach zamieszczonymi na odwrocie formularza,  

 wypełnienie formularza zgłoszeniowego według aktualnego harmonogramu i cen  szkoleń,  
podpisanie i przesłanie pocztą oryginału formularza zgłoszeniowego na adres  KLIMEX-3 Sp z o. o.  

  adres biura: Bytom, ul. Pułaskiego 3 

W celu przyspieszenia uzyskania potwierdzenia zgłoszenia na szkolenie można dodatkowo wysłać kopię 
formularza faksem lub pocztą elektroniczną. 

 

Deklaracja firmy delegującej:  
 
Zgłaszamy udział  w szkoleniach następujących osób: 

 
 

Lp. Symbol szkolenia Termin Cena/ 
1 osoba 

Liczba osób Imiona i nazwiska uczestników 

1.    
 

          

2.  
 

    

3.  
 

    

4.  
 

    

5.  
 

    

 
W sprawach związanych ze szkoleniem prosimy o kontaktowanie się z Panią /Panem: 
 

Imię i nazwisko, dział (pełna nazwa)............................................................................................................... 
 

Adres do korespondencji ............................................................................................................................... 
 

Numer kierunkowy, telefon, fax, e-mail........................................................................................................... 

 

Dane do wystawienia rachunku lub faktury VAT 
 

 

Nazwa firmy.................................................................................................................................................... 
 

Adres firmy..................................................................................................................................................... 
 

Numer identyfikacyjny NIP ............................................................................................................................ 
 

Prosimy o wysłanie faktury na:         adres z faktury                  adres do korespondencji 
 

Prosimy o przesłanie faktury pro-forma faxem:         tak       nie   
 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez firmę 
KLIMEX-3  Sp. z. o. o.  i akceptujemy je. 
 
 

 
                      Imię i nazwisko, stanowisko 
                     osoby kierującej na szkolenie 
                       
 

   
            Podpis                            Miejscowość, dnia                       Pieczątka z pełnym adresem płatnika 
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w Bytomiu: 
 

 Osoba wymieniona do kontaktowania się otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, informacje o miejscu i 
czasie szkolenia oraz cennik hoteli w Bytomiu. Firma KLIMEX-3  dokonuje jedynie  na wyraźne życzenie 
rezerwacji miejsc hotelowych w wybranych przez zamawiającego hotelach i po dokonaniu przedpłaty na konto 
firmy KLIMEX-3 Sp. z o. o. w Bytomiu..  

 Cena szkolenia otwartego organizowanego przez Klimex-3 Sp. z o. o. w Bytomiu obejmuje komplet materiałów 
dydaktycznych, poczęstunek oraz obiady w czasie zajęć. W cenie nie uwzględniono kosztów zakwaterowania. 

 

w ośrodku szkoleniowym: 

 Osoba wymieniona do kontaktowania się otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, informacje  
o miejscu i czasie szkolenia. Potwierdzenie oznacza wstępną rezerwację miejsca zakwaterowania; ostateczna 
rezerwacja następuje po zapłacie należności za szkolenie. 

 Cena szkolenia otwartego organizowanego przez KLIMEX-3 Sp. z o. o. w Bytomiu  w ośrodku szkoleniowym 
obejmuje komplet materiałów dydaktycznych, pełne wyżywienie i zakwaterowanie na wyraźne zamówienie(do 
pięciu dni   ). Cena zależy od rodzaju pokoju (jedno lub dwuosobowy) i wybranego przez zamawiającego hotelu. 
. 

 

Warunki ogólne: 
 

      Płatności prosimy dokonywać, po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, przelewm na konto 
       firmy KLIMEX-3 Sp. z o. o. w Bytomiu  Bank Citi Handlowy S.A., O/ Bytom, nr konta: 

64 1030 0019 0109 8530 0027 2317 w terminie do 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia. Klimex-3 Sp. z 

o. o. w Bytomiu zastrzega sobie prawo skreślenia zgłoszonych osób z listy uczestników w przypadku nie 
zapłacenia za szkolenie w powyższym terminie. Jednak w miarę wolnych miejsc przyjmowane są także 
zgłoszenia po tym terminie.  

 Jeżeli zapłata za szkolenie nie zostanie uregulowana w formie przedpłaty, to do kwoty z cennika należy 
doliczyć dodatkowo 100 zł. 

 W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 7dni przed rozpoczęciem szkolenia, Klimex-3 Sp. 
z o. o. w Bytomiu  nie zwraca dokonanych wpłat. W przypadku nieobecności lub spóźnienia na szkolenie nie 
następuje zwrot kosztów. W nagłych przypadkach istnieje możliwość zastępstw lub zmiany terminu szkolenia. 

 Firma KLIMEX- 3 Sp. z o. o.  może zmienić termin szkolenia lub odwołać szkolenie z ważnych powodów, o 
czym zobowiązuje się powiadomić zainteresowanych faksem bądź telefonicznie. W takim przypadku, na 
życzenie Zgłaszającego, wpłata w pełnej wysokości zostanie zwrócona lub będzie można uczestniczyć w 
szkoleniu w innym terminie bez konieczności dopłaty związanej z ewentualną zmianą ceny szkolenia. 

 Każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe i zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. 
 

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach otwartych organizowanych przez KLIMEX-3 Sp. z o. o.   


