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KARTA ZGŁOSZENIA 

uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Centrum Edukacji Grupa ORLEN w ramach 

projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

Tytuł projektu : Profesjonalna kadra – szkolenia dla pracowników branż handlowej, transportowej  i finansowej 

Numer i nazwa Poddziałania projektu : 8.1.1 Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw 

Okres realizacji projektu: od 01.02.2012 r. do 31.03.2013 r. 

Obszar objęty projektem: województwo mazowieckie 

Miejsce organizacji szkoleń: Siedziba Centrum Edukacji Sp. z o.o., ul. Kobylińskiego 25, 09-400 Płock 

 

Dane przedsiębiorstwa: 

Nazwa :  ……………...……………………………………………………………………………………. 

Adres: ……………………………………………………………………………………………………… 

Osoba do kontaktu ……………………………………………………………………………………… 

Telefon: …………………………………………… E-mail: ………………………………………….…  

NIP: …………….……............  REGON: ………………………….. PKD: …………………………… 

Nr KRS oraz miejsce wpisu  ………………………………………………………….……………….. 

Nr  EDG oraz miejsce wpisu ……………………………………………………………………………  

Osoba do reprezentacji przedsiębiorstwa ………………………………………………………….. 

Wielkość przedsiębiorstwa: mikro/małe/średnie (niepotrzebne skreślić) * 

Branża: handlowa/ transportowa/ finansowa (niepotrzebne skreślić) 

 

Deklarujemy udział w:  

szkoleniu dla kadry menedżerskiej: 

 Przywództwo – jak być liderem dla swoich pracowników 

szkoleniu dla pracowników: 

 Komunikacja i budowanie skutecznych relacji z Klientami 

 „Zmiana warty” w technikach sprzedaży  

 Negocjacje handlowe 

 Analityka handlowa 

 Profesjonalne prezentacje handlowe 

 

Koszt uczestnictwa: 

 W szkoleniu dla kadry menedżerskiej: 

 dla mikro i małych przedsiębiorstw - 138,80 zł brutto  

 dla średnich przedsiębiorstw - 205,20 zł brutto  

W szkoleniu dla pracowników: 

 dla mikro i małych przedsiębiorstw – 109,00 zł brutto  

 dla średnich przedsiębiorstw  - 163,50 zł brutto 

 

Cena obejmuje: przeprowadzenie szkoleń, materiały szkoleniowe, promocyjne, serwis konferencyjny podczas przerw, 

lunch, jeden nocleg (dla osób spoza regionu płockiego) oraz zaświadczenie ukończenia szkolenia. 
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Dane uczestników zgłoszonych: 
 

W szkoleniu dla pracowników 
 

     Imię i nazwisko               E-mail          Telefon         Szkolenie           Termin 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 W szkoleniu dla kadry menedżerskiej 

Imię i nazwisko E-mail Telefon           Termin 

    

 

Uwaga: ilość miejsc w projekcie jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 
 

Rekrutacja i informacje: 

Biuro Projektu 

Iwona Rek  

Centrum Edukacji Sp. z o.o.  

Al. Kobylińskiego 25 

09-400 Płock 

Tel.: 24 365 86 29 

Fax: 24 365 86 24 

Tel. kom.: 607 880 497 

E-mail: Iwona.rek@centrumedukacji.pl 

www: pk.centrumedukacji.pl 

 

 

 

         

      

 

 

 

 

 

* mikroprzedsiębiorstwo - zatrudnia 2 - 9 prac., a roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln € 
małe przedsiębiorstwo - zatrudnia 10 - 49 prac., a roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln € 
średnie przedsiębiorstwo - zatrudnia 50 - 249 prac., a roczny obrót nie przekracza 50 mln € a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 mln € 

 

* * Zapoznałem/am się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Profesjonalna kadra – szkolenia dla pracowników branż handlowej, 
transportowej i finansowej”, który jest dostępny na stronie internetowej projektu i w Biurze Projektu oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych zawartych w przesłanym formularzu niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez firmę Centrum Edukacji Sp. z o.o. zgodnie                        
z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 pozycja 883. 
 

 

 

 

 

Data, pieczątka i podpis osoby zgłaszającej** 

 

 

 

 

Pieczątka firmowa 

mailto:Iwona.rek@centrumedukacji.pl
http://www.centrumedukacji.pl/

