
SZKOLENIE:  

Smyko-Multisensoryka ®-  

szkolenie certyfikacyjne I stopnia dla profesjonalistów 

DATA ROZPOCZĘCIA: 07-08.04.2018 r. 

 

Centrum Edukacji Grupa ORLEN, 09-400 Płock,  
al. F. Kobylińskiego 25 

  tel. (24) 365 86 22,25,52 fax. (24) 365 86 24,  

e-mail: cku@centrumedukacji.pl 
www.centrumedukacji.pl 

KARTA ZGŁOSZENIA 

Miejsce Szkolenia: Centrum Edukacji Sp. z o.o. 

Dane dotyczące Zamawiającego (prosimy wpisać drukowanymi literami): 

*dotyczy zgłoszeń indywidualnych 

Dane dotyczące uczestników kursu (prosimy wpisać drukowanymi literami): 

 

Imię i nazwisko 

 

e-mail 

 

telefon 

   

   

   

 

Numer konta: Bank PKO BP S.A. O/Płock 04 1020 3974 0000 5102 0072 9426 

 Opłata za kurs zostanie przekazana na konto Centrum Edukacji Sp. z o.o. w terminie 3 dni 

przed rozpoczęciem szkolenia. 

 Nieobecność zgłoszonego uczestnika lub brak pisemnej rezygnacji w terminie 7 dni przed 

rozpoczęciem szkolenia nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości. 

 Centrum Edukacji Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku zbyt 

małej liczby uczestników.  

 Wyrażamy zgodę na umieszczanie i przetwarzanie powyższych danych osobowych przez firmę  

Centrum Edukacji Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 o ochronie danych 

osobowych  

(Dz.U,97r. nr 133 poz. 883) 

 

Nazwa firmy/Imię i nazwisko*: 

Ulica: Kod: Miasto: 

NIP (dotyczy firmy): Tel: e-mail: 

Osoba do kontaktu: 
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 Zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących ofert firmy Centrum 

Edukacji Sp. z o.o. w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną. 

 Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT i upoważniamy firmę Centrum Edukacji Grupa 

ORLEN do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.  

 

 

.……………………………………………………… 

(czytelny podpis zgłaszającego i pieczątka instytucji) 

 

Termin: 07-08.04.2018 r. 

Cena za szkolenie: 590zł/ netto (VAT zw.) 

**Cena obejmuje przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe, certyfikat dla uczestnika.  

  

Kartę zgłoszenia proszę dostarczyć osobiście lub przesłać na adres e-mail:  

malgorzata.rogowicz@centrumedukacji.pl 

jakub.skowron@centrumedukacji.pl 

dominik.markiewicz@centrumedukacji.pl 

 


