
K A R T A   Z G Ł O S Z E N I A   NA   S Z K O L E N I E      
 

CENTRUM EDUKACJI LOGISTYCZNEJ Sp. z o.o.  
ul. Estkowskiego 6,  61 – 755  POZNAŃ 

Biuro: tel./fax. 61/8500 741   
Szkolenia: tel. 61/666 48 64  kom: 512 801 901 

                                    Zgłoszenia prosimy przesłać mailem: j.antczak@cel.jms.pl 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                  
 

Nazwa szkolenia:……….............................................................................................................. 
 

Termin  szkolenia :...................................................................................................................... 
 

Imię i nazwisko uczestnika :...................................................................................................... 
 

Zajmowane stanowisko:........................................................................................................................ 
 

Cena netto szkolenia / dla jednej osoby /:....................................................+23% podatek VAT. 

Nazwa i adres firmy / pełna nazwa, zgodnie z wymogami przepisów o VAT/ :    
........................................................................................................................................ 

Miejscowość: ……………………………………………………….kod pocztowy:…………………………. 

Ulica:....................................................................................................NIP:............................................ 

Telefon:........................................................................Fax:.................................................................... 

e-mail:………………………………………………………………..………………………………………….... 
    
Na  7 dni przed terminem szkolenia, na podany numer faxu lub e-mail zostaną do  Państwa przesłane informacje:                      
o potwierdzeniu realizacji w/w szkolenia wraz ze szczegółami organizacyjnymi lub informacja o jego odwołaniu. 
 

                                                  O  Ś  W  I  A  D  C  Z  E   N  I  E 
Jesteśmy / nie jesteśmy  uprawnieni do otrzymywania faktur VAT. 
Nasz numer identyfikacyjny  NIP : ......................................................................... 
Upoważniamy Centrum Edukacji Logistycznej Sp. z o.o. w Poznaniu do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.  
 

Przesłanie na adres Centrum Edukacji Logistycznej w Poznaniu wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia jest równoznaczne ze 
zgłoszeniem się na wybrane szkolenie i upoważnia Centrum Edukacji Logistycznej do wystawienia faktury VAT za udział w nim również 
w przypadku nie przybycia zgłoszonego przez nas uczestnika.      
Warunki rezygnacji ze szkolenia : 
Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej. 
Rezygnacja z uczestnictwa powyżej 7 dni  przed planowanym  terminem szkolenia jest bezkosztowa.  
Rezygnacja  poniżej 7 dni przed planowanym terminem szkolenia -  zobowiązuje  zgłaszającego do poniesienia zapłaty w  wysokości  
50%  ceny szkolenia.   
Rezygnacja w dniu szkolenia lub nieobecność uczestnika na szkoleniu spowoduje obciążenie w wysokości 100% ceny szkolenia.   
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora. 
Warunki płatności: 
Płatność prosimy dokonać po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia  uczestnictwa-  przelewem na konto: 

Centrum Edukacji Logistycznej Sp. z o.o.   61-755 Poznań, ul. Estkowskiego 6 
Bank Zachodni WBK S.A. VI O/Poznań nr: 63 1090 1362 0000 0000 3606 5103 

a) osoby fizyczne  – należność za szkolenie po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia uczestnictwa, jednak najpóźniej wniesiona na                
1 dzień przed rozpoczęciem szkolenia wraz z przesłaniem kopii wpłaty na adres e-mail: cel@jms.pl  
b) firmy – płatność po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia uczestnictwa, najpóźniej na podstawie wystawionej faktury VAT w terminie  
do 7 dni od daty wystawienia.. 
                                                       
Uwaga! Ważne! Kartę prosimy wypełnić pismem drukowanym, a nazwę firmy podać w wersji,                        
                              która ma być na fakturze VAT. 
 
Przesłanie karty zgłoszenia oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych i marketingowych 
przez Centrum Edukacji Logistycznej Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-755) przy ul. Estkowskiego 6. Jest ono równoznaczne z 
akceptacją prawa do wglądu i możliwości poprawienia lub usunięcia danych osobowych. (art. 23 ust. 1 pkt 1 i ust 2 oraz art. 24 ustawy z 
dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883), a także wyrażeniem zgody na wysyłanie korespondencji 
mailowej, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku - Dz. U Nr 144, poz.1204. 
 
 
 
 
    .......................                                                         .................................................. 
  Pieczęć  firmowa                                                                            Podpis i pieczęć osoby upoważnionej        
                                       …………………………. 

Czytelny podpis uczestnika  
                                  w przypadku zgłoszenia się jako osoba prywatna 
 
 


