
 
DEWAY ● ul. Szczęśliwicka 27A/15 ● 02-353 Warszawa ● T: +48 22 633 03 28 ● E: deway@deway.pl ● NIP 9482067822  

REGON 387040123 ● mBank, nr konta: 53 1140 2004 0000 3702 8044 8473 

 

          ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W SZKOLENIU PROSIMY O PRZESŁANIE NA 
      E-MAIL: szkolenia@deway.pl  

    
TEMAT: Prawo Budowlane 2021– zmiany i cyfryzacja procesu budowlanego  

DATA: 8 września 2021r. 

MIEJSCE: Online 

KOD: PB210908 

 

DANE DO FAKTURY: 

Pełna nazwa firmy:  

NIP:  

adres:  

e-mail:   tel.:  

 

ZGŁOSZENI UCZESTNICY: 

1. Imię i nazwisko:  tel.:  

  stanowisko/dział:  kom:  

e-mail:  

2. Imię i nazwisko:  tel.:  

  stanowisko/dział:  kom:  

  e-mail:  

3. Imię i nazwisko:  tel.:  

  stanowisko/dział:  kom:  

  e-mail:  

4. Imię i nazwisko:  tel.:  

  stanowisko/dział:  kom:  

  e-mail:  

Osoba zgłaszająca:  tel.:  

  stanowisko/dział:  kom:  

e-mail:  

              CENA: 
Koszt uczestnictwa: 599 zł netto + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu do 26.08.2021r. 

699 zł netto + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu po 26.08.2021r 
Kwota do zapłaty:  

………………….......... zł + 23% VAT  

Cena obejmuje: udział w szkoleniu dla jednej osoby, certyfikat, materiały szkoleniowe w pdf 

    WARUNKI UCZESTNICTWA 
1. Wpłaty należy dokonać przed szkoleniem na konto nr:  53 1140 2004 0000 3702 8044 8473 

2. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty. 
3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu. 
4. Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa z fakturą proforma najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia. 
5. Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału w terminie 5 dni przed szkoleniem lub nie wezmą udziału w szkoleniu, zostaną obciążone 
    pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury. 
6. Firma DEWAY zastrzega sobie prawo do zmian w programie, zmiany prelegenta, zmiany miejsca szkolenia oraz do odwołania szkolenia  
    w uzasadnionych przypadkach. 
7. Upoważniamy firmę DEWAY do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. 
8. Oświadczam, że akceptuję koszt i warunki uczestnictwa.     
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia zgłoszenia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych podanych w formularzu zgłoszenia przez DEWAY w związku ze zgłoszeniem na szkolenie, umieszczeniem w bazie danych firmy i 
przesłaniem informacji handlowej. Administratorem danych osobowych jest DEWAY z siedzibą w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 27A/15, 02-353 
Warszawa, NIP: 9482067822, REGON: 387040123, email: deway@deway.pl. Jednocześnie zastrzegam sobie prawo do wglądu, usunięcia oraz 
uaktualnienia umieszczonych danych. 

 
            
 

Data              Pieczęć firmowa                      Podpis osoby upoważnionej do zaciągania zobowiązań                               

 


