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SZKOLENIA        ZARZĄDZANIE       DORADZTWO        

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
(wypełniony formularz prosimy przesłać do firmy ROI Consulting  - szkolenia@roiconsulting.pl 

 
Dane dotyczące szkolenia: 

Nazwa szkolenia: 
 
 

Termin  Cena/Osobę 

  

Łączna kwota zamówienia:  

 
Dane dotyczące Zamawiającego:  

Nazwa firmy  Adres firmy  

NIP  Telefon  Fax  

 
Dane osoby w firmie Zamawiającej, odpowiedzialnej za kontakt organizacyjny: 

Imię i Nazwisko  Stanowisko  

e-mail  Telefon  

     
Dane dotyczące uczestników szkolenia: 

Imię i Nazwisko Stanowisko e-mail* Telefon 

    

    

    

*podanie poprawnego indywidualnego adresu e-mail umożliwia wysłanie uczestnikowi potwierdzenia udziału w szkoleniach 
 
Oświadczam, że zapoznaliśmy się i akceptujemy „Regulamin uczestnictwa w  szkoleniach  ROI Consulting” 

                              □ 
 Warunki płatności i realizacji zamówienia 

Należność za zajęcia zobowiązujemy się uregulować zgodnie z ustalonymi z konsultantem ROI Consulting warunkami płatności: 
a) zaliczka w wysokości minimum 50% ceny (gotówką lub przelewem) na 3 dni robocze przed rozpoczęciem zajęć,   pozostała część 
najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć 
b) 100% ceny gotówką lub przelewem na konto ROI Consulting na 1 dzień roboczy przed rozpoczęciem zajęć 
c) przelewem na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni licząc od daty jej wystawienia 
 
 W razie rezygnacji z zajęć w terminie krótszym niż 7 dni roboczych przed datą ich rozpoczęcia, będą Państwo zobowiązani do 
poniesienia opłat manipulacyjnych na zasadach opisanych w Regulaminie uczestnictwa w szkoleniach ROI Consulting. 
Wyrażam zgodę na umieszczanie i  przetwarzanie powyższych danych osobowych przez firmę ROI Consulting zgodnie z ustawą z 29 
sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U,97r.  nr 133 poz. 883) 
 
Zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących ofert  ROI Consulting w rozumieniu ustawy z dnia  18 lipca 2002 r. o 
świadczeniu usług drogą elektroniczną.        

          TAK □         NIE  □ 
            

           
             
 
 
 

Data zgłoszenia       Imię i nazwisko oraz czytelny podpis 
              osoby upoważnionej oraz pieczątka firmy z NIP 

 
ROI Consulting Sp. z o. o.  ul. Smulikowskiego  4, 00-238 Warszawa 

Nr konta: Bank  BPH S.A.  48 1060 0076 0000 3200 0133 3203 
 


