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Formularz zgłoszeniowy 
dotyczący przeprowadzenia szkolenia otwartego

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

DANE UCZESTNIKA KURSU * OZNACZA POLE WYMAGANE

DANE DO WYSTAWIENIA FAKTURY VAT (także dla osób fizycznych) 

DANE KURSU: 

list od BSI inne, jakie? ……………………………..…………...……………. 

• Cena kursu obejmuje zakwaterowanie, pełne wyżywienie, materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia
(w przypadku szkoleń prowadzonych w Ustroniu– zgodnie z ofertą szkoleniową)

• Cena kursu obejmuje wyżywienie, materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia 
(w przypadku szkoleń prowadzonych w Warszawie i w Poznaniu– zgodnie z ofertą szkoleniową)

WARUNKI PŁATNOŚCI 
• Uczestnik kursu zobowiązuje się do wniesienia opłaty za szkolenie w terminie 14 dni od daty wystawiania FV. Faktura  wystawiana zostanie po szkoleniu.
• Certyfikat wydawany jest po dokonaniu opłaty za szkolenie
• Wpłaty za szkolenie należy dokonać przelewem na konto BSI:

HSBC BANK POLSKA S.A, Numer rachunku: 47 1280 0003 0000 0030 0677 2031
• Prosimy o podanie w dokumencie przelewu – nazwy i daty kursu oraz nazwiska uczestnika wraz z nazwą firmy wpłacającej. 

BSI ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ODWOŁYWANIA KURSÓW 
• W przypadku odwołania kursu przez organizatora uczestnicy otrzymują zwrot całej opłaty wniesionej za kurs (jeśli uczestnik zapłacił przed szkoleniem). 
• Pisemne wycofanie zgłoszenia uczestnika w terminie nie krótszym niż 10 dni roboczych przed datą kursu wiąże się z opłatą w wysokości 30% ceny szkolenia. 
• Gdy pisemna rezygnacja 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.
•

_____________________________________________ ________________________ 
miejscowość i data zgłoszenia czytelny podpis osoby upoważnionej i pieczątka firmowa 
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e-mail bsigroup.pl polecono mi

UWAGA!

 ŹRÓDŁO INFORMACJI O SZKOLENIACH BSI

Czy powyższa usługa szkoleniowa jest zwolniona z naliczenia podatku VAT?              TAK                      NIE
Jeśli tak, prosimy o wypełnienie oświadczenia dostępnego na naszej stronie w zakładce www.bsigroup.com/pl-PL/Nasze-uslugi/Szkolenia/ 

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.

Firma BSI poważnie traktuje prywatność swoich klientów. Raz na jakiś czas chcielibyśmy się z Tobą skontaktować i przedstawić Ci szczegóły oferowanych przez nas 
produktów oraz usług. Jeśli wyrażasz zgodę, abyśmy się z Tobą w tym celu skontaktowali, prosimy o zaznaczenie zgody na przesyłanie inforrmacji drogą mailową.

Dodatkowe informacje dotyczące swoich praw możesz znaleźć w Oświadczeniu o prywatności BSI
Zapoznałem się z Oświadczeniem o prywatności BSI i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

https://www.bsigroup.com/pl-PL/O-BSI/Informacja-prawna/Oswiadczenie-o-ochronie-danych-BSI/
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