Szkolenia i doradztwo inwestycyjne
w obszarze biogazowni rolniczych

FORMULARZ REJESTRACYJNY
Temat szkolenia
(zaznaczyć właściwe)

Cena standardowa
za uczestnika w PLN netto

Technologia i opłacalność biogazowni rolniczej
Procedury administracyjne w procesie
inwestycyjnym biogazowni rolniczej
Biogazownia rolnicza – krok po kroku:
przygotowanie inwestycji i ocena opłacalności

Data
szkolenia

Miejsce
szkolenia

1.200,00
1.200,00
1.450,00

Imię i nazwisko osoby do kontaktu, tel. kontaktowy, adres e-mail (wymagane)

Imię i nazwisko uczestnika lub uczestników (wymagane):

Warunki uczestnictwa:

1.

Po otrzymaniu zgłoszenia organizator przesyła do zgłaszającego potwierdzenie
przyjęcia zgłoszenia oraz dane do zapłaty (pro-forma).

2.

Wpłaty należy dokonać niezwłocznie w ciągu 7 dni od zgłoszenia, lecz
nie później niż przed rozpoczęciem szkolenia.

3.

Wpłaty należy dokonać na numer konta podany na zgłoszeniu otrzymanym
od organizatora na fakturze pro-forma.

Faktura VAT

Paragon

Dane do faktury:

Nazwa firmy / instytucji: …………………………………………………….
Adres: ………………………………………………………………………………..
NIP: …………………………………………………………………………………...
jesteśmy płatnikiem VAT

nie jesteśmy płatnikiem VAT

Zniżki od ceny standardowej oraz ceny z VAT/os.

Rezygnacja wymaga zachowania formy pisemnej. W przypadku rezygnacji
w terminie do 14 dni do daty rozpoczęcia szkolenia, organizator nie pobiera
żadnych opłat manipulacyjnych. W przypadku rezygnacji w terminie 14 dni
przed szkoleniem lub w przypadku nie przybycia na wydarzenie, organizator
pobiera 100% płatności za szkolenie.
Niedokonanie wpłaty nie jest równoważne i jednoznaczne z rezygnacją
z udziału w szkoleniu.
W zastępstwie zgłoszonej osoby, może wziąć udział inny pracownik firmy
lub wskazana osoba – należy powiadomić organizatora o zaistniałej zmianie
wysyłając e-mail najpóźniej na 2 dni przed szkoleniem.

25% zniżki dla rejestrujących się w terminie do 21 dni przed
szkoleniem (1.337,63 zł z VAT)

Przy braku możliwości uczestniczenia na szkoleniu, po zapłacie, istnieje
możliwość skorzystania ze szkolenia w innym terminie.

15% zniżki dla rejestrujących się w terminie do 14 dni przed
szkoleniem (1.516,00 zł z VAT)

Wysłanie zgłoszenia oznacza zawarcie umowy, potwierdzenie zapoznanie się
i akceptację warunków i regulaminu korzystania z www organizatora.

5% zniżki dla rejestrujących się w terminie do 7 dni przed szkoleniem
(1.694,33 zł z VAT)

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie szkolenia.

10% dodatkowej zniżki dla kolejnej i kolejnych osób zgłaszanych
z jednej firmy/instytucji (dodatkowa zniżka 178,35 zł z VAT)
10% rabatu dla uczestnika lub pracownika na kolejne wybrane
szkolenie odbywające się w okresie do 6 m-cy od zakończenia
poprzedniego szkolenia
Zniżki łączą się, lecz łączny rabat w danym szkoleniu nie może być
wyższy niż 35%

Sposoby płatności – przelew; dane do przelewu:
Nazwa odbiorcy: Akademia Biogazu
Nr rachunku: 61 1140 2004 0000 3002 7674 4436 (mBank)
Tytułem: szkolenia, imię i nazwisko uczestników
Organizator:
Akademia Biogazu Paweł Danilczuk
ul. Sokratesa 9/39, 01-909 Warszawa
e-mail: biuro@akademiabiogazu.pl, Tel. 503 390 850
www.akademiabiogazu.pl

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn
nie leżących po jego stronie – w takich wypadkach zarejestrowani uczestnicy
zostaną powiadomieni niezwłocznie, a dokonane wpłaty zwrócone w trybie
niezwłocznym lub zaksięgowane na poczet szkolenia w innym terminie
(do decyzji uczestnika).
Organizator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami, w tym tzw. RODO
na potrzeby zorganizowania szkolenia jak określono w regulaminie.

Zgłoszenia:
Liczba miejsc ograniczona. Warunkiem uczestnictwa w szkolenia
jest dokonanie wpłaty przed rozpoczęciem wydarzenia.
Wypełnione i podpisane zgłoszenie należy wysłać skanem na adres
email: biuro@akademiabiogazu.pl

……………
Data

…………………………………………….
Podpis osoby upoważnionej

