
Formularz zgłoszeniowy na szkolenie
stanowi umowę między �rmą zgłaszającą uczestnika a organizatorem - Agencją Promocji Zieleni,

Al. Jana Pawła II 80, lok. 71, tel. 22 435-47-20, 00-175 Warszawa, www.zszp.pl

Zgłaszający - dane do faktury:

nazwa firmy/instytucji

ulica kod

data urodzenia

podpis i pieczątka osoby upoważnionej

Uczestnik szkolenia:

IMIĘ I NAZWISKO

e-mail

rodzaj działalności

funkcja/stanowisko)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Agencję Promocji Zieleni Sp. z o.o. w celach marketingowych, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 r. 
o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 833). 

Wrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Agencję Promocji Zieleni Sp. z o.o. w celach marketingowych. Szkolenie będzie fotografowane 
i filmowane przez Organizatora. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do zdjęć i nagrań oraz wyrażeniem 
przez uczestnika zgody na komercyjne ich rozpowszechnianie.

Warunki uczestnictwa:
1. Ilość miejsc ograniczona. Rezerwacja jest dokonywana wg kolejności zgłoszeń.
2. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie czytelnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie wpłaty w przeciągu 7 dni. 

Brak wpłaty jest równoznaczny z anulacją rezerwacji.
3. Opłata za szkolenie obejmuje zajęcia i materiały zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie szkolenia-zielen.pl
4. Bezkosztowa rezygnacja (forma pisemna) jest możliwa do 14 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja po tym terminie

skutkuje obciążeniem pełnymi kosztami udziału.
5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie.

miejscowość

miejsce urodzenia

e-mail telefon

NIP

telefon

Zgłoszenia prosimy przesłać na e-mail: prozielen@zszp.pl

Certy�kowany Specjalista Terenów Zieleni

Akceptuję koszt udziału w szkoleniu w wysokości 

Akceptuję koszt udziału w szkoleniu w wysokości 
uczestnictwo �nansowane ze środków publicznych (bez VAT)

Oświadczam, że kwota                                                              zł, zostanie przekazana w przeciągu 7 dni od daty podpisania 
niniejszej umowy na konto z dopiskiem 
Agencja Promocji Zieleni Sp. z o.o. Bank Pekao S.A., XVIII Oddział w Warszawie PL 62124020631111001001211859
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