KARTA ZGŁOSZENIOWA
Kurs na ZARZĄDCĘ SĄDOWEGO (PRZYMUSOWEGO) - KATOWICE
Data: 03.12.2018, godz. 09:00
Miejsce: Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami (IIIp.), ul. Mariacka 1 , 40-014 Katowice

Dane osobowe:
IMIĘ I NAZWISKO:
STANOWISKO:
ADRES DO
KORESPONDENCJI:
DANE DO KONTAKTU:

e-mail

telefon

NUMER LICENCJI KIGN:

Pośrednik w obrocie nieruchomościami KIGN

Zarządca nieruchomości KIGN

Proszę o wystawienie faktury VAT.
IMIĘ I NAZWISKO / NAZWA
FIRMY:
ADRES:
NIP / PESEL:
e-mail

DANE DO KONTAKTU:

telefon

Koszt uczestnictwa dla posiadaczy licencji KIGN oraz firm członkowskich KIGN

990,00 zł

Koszt uczestnictwa dla osób z firm członkowskich KIGN
Koszt uczestnictwa dla pozostałych osób

1100,00 zł

powyższą kwotę należy wpłacić na konto:
Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
51 1050 1214 1000 0090 3068 9393
w tytule przelewu proszę podać datę szkolenia oraz imię i nazwisko uczestnika
WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń (wraz z wniesieniem pełnej opłaty). Liczba miejsc jest ograniczona.
2. Warunki rezygnacji:
- rezygnacja tylko w formie pisemnej drogą e-mailową na adres: szkolenia@kign.pl najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Nie
dotrzymanie terminu będzie skutkowało obciążeniem Państwa całkowitym kosztem za szkolenie. Organizator będzie potwierdzał fakt otrzymanej
rezygnacji.
Brak pisemnej rezygnacji i nie wzięcie udziału w szkoleniu, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z
rezygnacją z udziału w szkoleniu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty oraz miejsca szkolenia w przypadku niewystarczającej liczby osób, które zadeklarowały swój
udział w szkoleniu.
W przypadku gdyby szkolenie nie odbyło się z winy Organizatora – Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami - zobowiązuje się do zwrotu pełnej
kwoty bez odsetek i odszkodowania, w terminie do 7 dni roboczych od daty odwołania szkolenia.
4. Dopuszcza się zmianę osoby zgłoszonej, po uprzednim poinformowaniu Organizatora.

√

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu oraz zobowiązujemy się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszej
zgłoszenia.

√

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora, w celu realizacji zgłoszenia oraz w celu przesyłania informacji o
szkoleniach. Oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a przez Krajową Izbę Gospdoarki Nieruchomościami o prawie wglądu i zmiany moich danych
osobowych.

□ Oświadczamy, że środki wydatkowane na szkolenie pochodzą w 100% / 70% ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

Szkolenie powyższe stanowi element kształcenia zawodowego pracownika. Niniejsze oświadczenie ma na celu możliwość zastosowania stawki zwolnionej z
VAT.

□ Wyrażam zgodę na otrzymanie faktury elektronicznej na powyższy adres e-mail.
□ Proszę o wystawnie faktury proforma i przesłanie jej na powyższy adres e-mail.
KARTĘ ZGŁOSZENIA NALEŻY PRZESŁAĆ FAKSEM: (32) 206-84-55
LUB E-MAILEM: biuro@kign.pl

…………………………………………………………………
data i podpis osoby upoważnionej
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