
 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA                                 

NA SZKOLENIE                          

 

„Obowiązki polskiego przedsiębiorcy wprowadzającego produkty  
w opakowaniach na rynek niemiecki. Zmiany w niemieckim prawodawstwie 

opakowaniowym, które weszły w życie z 1 stycznia 2019r.” 

 

Data szkolenia: 07.05.2019 r.  

WARSZAWA Golden Floor Plaza, al. Jerozolimskie 123A, sala oznakowana 

 

 

 

Wypełniony formularz proszę przesłać drogą elektroniczną na adres a.lech@rekopol.pl 

bądź faksem: (22) 436 78 34 do 26 kwietnia 2019 r. 

 

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc o udziale w szkoleniu zadecyduje kolejność 

nadsyłanych zgłoszeń. 

 

 

 

 

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 790 zł +VAT za pierwszą zgłoszoną osobę,  

600 zł. + VAT za kolejne osoby z tej samej firmy.  

Cena obejmuje materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch, oraz certyfikat. 

 

 

 

 

Informacje na temat zakresu merytorycznego szkolenia oraz faktur – Jan Buchwald 

j.buchwald@rekopol.pl ; tel. 577 777 396 

 

mailto:a.lech@rekopol.pl
mailto:j.buchwald@rekopol.pl


 
Potwierdzam udział w szkoleniu i akceptuję warunki 

uczestnictwa (prosimy o czytelne wypełnienie): 

 

Imię i Nazwisko: 

Prosimy o wypełnienie oddzielnego formularza dla każdej zgłaszanej osoby. 

 

……………………………………………………………………………………………………………... 

 

Stanowisko: 

 

……………………………………………………………………………………………………………... 

 

Nazwa firmy i NIP: 

 

……………………………………………………………………………………………………………... 

 

Adres: 

 

……………………………………………………………………………………………………………... 

Telefon/ fax: ……………………………………………………………………………………………………………... 

E-mail kontaktowy do 

uczestnika 
………………………………………………………………………………………………………………. 

  

  

 

Warunki uczestnictwa:  

1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A. (organizatora) - drogą 
elektroniczną na adres a.lech@rekopol.pl lub faksem pod numer 22 436 78 34 - wypełnionego formularza zgłoszenia. 

2. Otrzymanie przez organizatora zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa, w tym dokonania płatności po 

otrzymaniu faktury VAT po szkoleniu na konto Nr 30 1030 1654 0000 0000 0653 4000. 
3. W ciągu 2 dni roboczych  od otrzymania zgłoszenia organizator prześle zamawiającemu potwierdzenie uczestnictwa. 

4. Podstawę płatności za szkolenie stanowi wystawiona przez organizatora faktura VAT. 

5. W terminie do 7 dni po zakończeniu szkolenia organizator wystawi i prześle zamawiającemu fakturę VAT. 
6. Złożenie pisemnej rezygnacji ze szkolenia nie później niż 7 dni przed terminem szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń 

finansowych. W przypadku niezłożenia rezygnacji przez zamawiającego w terminie 7 dni przed szkoleniem lub braku obecności na 

szkoleniu organizator zastrzega sobie prawo obciążenia zamawiającego pełnymi kosztami szkolenia. 
7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, zmiany lokalizacji oraz terminu szkolenia. 

8. Ilość miejsc ograniczona, o udziale w spotkaniu zadecyduje kolejność nadsyłanych zgłoszeń. 

 

 Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A. (organizatora) 

dotyczącą przetwarzania danych osobowych zamieszczoną pod linkiem w e-mailu. 

 

 

 

……………………………………………………………………………………                …………………………………………………………………………………………… 
Pieczątka           Data i Podpis  Osoby upoważnionej do reprezentowania firmy 

 

 Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A. (organizatora) 

dotyczącą przetwarzania danych osobowych zamieszczoną pod linkiem w e-mailu. 
 

 

 

……………………………………………………………..                  ………………………………………………………………….....                
Miejscowość i data                            Podpis Uczestnika szkolenia 
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