
NAZWA FIRMY* 

IMIĘ I NAZWISKO* 

ADRES FIRMY*

TELEFON* 

NIP* 

FAX 

E-MAIL*

NAZWA KURSU* 

TERMIN* KOSZT KURSU NETTO* 

Formularz zgłoszeniowy 
dotyczący przeprowadzenia szkolenia dedykowanego 

Wypełniony wniosek prosimy przesłać BSI na adres mail: szkolenia@bsigroup.com lub na numer faksu: 22 330 61 81 

FORMULARZ NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

* OZNACZA POLE WYMAGANE

Dane kursu:

ŹRÓDŁO INFORMACJI O SZKOLENIACH BSI: 

   z polecenia   inne, jakie? 

UWAGA! 

• Wszystkie szkolenia dedykowane odbywają się w siedzibie Klienta lub innym wskazanym przez Klienta miejscu.
• Przy wyborze szkoleń dedykowanych zakwaterowanie, pełne wyżywienie uczestników szkolenia i wykładowcy BSI zapewnia Firma

zlecająca szkolenie.
• Powyższe warunki mogą być modyfikowane indywidualnymi ustaleniami z Firmą zlecającą szkolenie.
WARUNKI PŁATNOŚCI:

• Wynagrodzenie za świadczone usługi będzie płatne po wykonanej usłudze.
• Firma zlecająca szkolenie zobowiązuje się do wniesienia opłaty w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.

• Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto BSI prowadzone w banku:

HSBC BANK POLSKA S.A, Numer rachunku: 47 1280 0003 0000 0030 0677 2031 

• Prosimy o podanie w dokumencie przelewu – nazwy i daty kursu wraz z nazwą Firmy wpłacającej.

ODWOŁANIE KURSU

• W przypadku odwołania kursu przez organizatora, zlecający nie ponosi kosztów.
• Pisemne wycofanie zgłoszenia szkolenia przez zlecającego w terminie nie krótszym niż 10 dni roboczych przed datą kursu wiąże się z opłatą w 

wysokości 30% ceny szkolenia.
• Gdy pisemna rezygnacja zlecającego nastąpi w terminie krótszym niż 10 dni roboczych przed datą rozpoczęcia kursu, pobierana będzie opłata w

wysokości 100% ceny szkolenia.
OŚWIADCZENIE: 

• Osoba/Organizacja zgłaszająca uczestnictwo w szkoleniu upoważnia BSI Group Polska Sp. z o.o. do wystawiania faktur VAT bez podpisu.

• Osoba/Organizacja zgłaszająca uczestnictwo w szkoleniu upoważnia do przetwarzania podanych danych osobowych, przez BSI Group Polska
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Królewskiej 16 na potrzeby realizacji zamówienia.

• Powyższe oświadczenie jest ważne bezterminowo.

________________________ 
Miejscowość i data zgłoszenia 

_____________________________________________ 
czytelny podpis osoby upoważnionej i pieczątka firmowa 

 Internet                 media/magazyny      poczta

UWAGI 
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