Karta zgłoszenia na szkolenie techniczne
(wypełnioną kartę należy przesłać na faks 71/ 323-52-40 lub pocztą mailową na adres : szkolenia@dh-partner.com;
Ilość miejsc jest ograniczona – o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń)
Nazwa firmy (płatnika)
(dane do faktury)

Adres (ulica, kod, miasto)
NIP
Tel.:

Kontakt:

Fax:

e-mail

UCZESTNICY
Imię

Nazwisko

Stanowisko

Niniejszym zgłaszam udział w szkoleniu technicznym w dniu

………………………

(wpisać wybrany termin wg planu szkoleń)

Zapoznaliśmy się i akceptujemy poniższe zasady uczestnictwa

Zasady uczestnictwa w szkoleniach technicznych:

(pieczęć i podpis osoby delegującej)

1.

Szkolenia techniczne odbywają się w siedzibie firmy D+H Polska sp. z o.o. we Wrocławiu przy ul. Polanowickiej Północnej 8 lub innej
lokalizacji wskazanej przez organizatora szkolenia (szkolenia wyjazdowe). Informacja o lokalizacji szkolenia wraz z datą szkolenia
dostępna jest na stronie internetowej www.dhpolska.pl.

2.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać na faks 71/ 323-52-40 lub zwrotnie pocztą mailową nie później niż na 10 dni
kalendarzowych przed wybranym terminem szkolenia.

3.

O możliwości uczestnictwa w danym terminie szkolenia decyduje kolejność wpływania zgłoszeń.

4.

Po otrzymaniu drogą mailową potwierdzenia uczestnictwa, należność za szkolenie (300 zł netto od osoby tj. 369 zł brutto) należy wpłacić
na konto firmowe D+H Polska sp. z o.o. nie później niż na 7 dni przed terminem szkolenia:

ING Bank Śląski S.A.

NR KONTA

46 1050 1575 1000 0090 3136 4046

wpisując w tytule przelewu: „Szkolenie techniczne D+H w terminie ……………….….….”
(wpisać wybrany termin)

5.

Brak wpłaty na 7 dni przed terminem będzie traktowane, jako rezygnacja z udziału w szkoleniu, co skutkuje wykreśleniem z listy
uczestników.

6.

Każdy z uczestników szkolenia otrzymuje certyfikat zaświadczający o przeszkoleniu w zakresie projektowania, funkcjonowania,
konfiguracji i montażu systemów, których producentem/dystrybutorem jest D+H Polska sp. z o.o.

7.

Certyfikat jest wydawany na 2 lata z możliwością odnowienia.

8.

Certyfikat nie upoważnia do konserwacji i serwisowania urządzeń D+H.

9.

W szczególnych przypadkach D+H Polska sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do:
- unieważnienia wydanego certyfikatu w wyniku rażących zaniedbań przy instalowaniu urządzeń D+H
- zmiany terminu szkolenia

10. O zmianie terminu uczestnicy szkolenia zostaną poinformowani najpóźniej na 2 dni przed dniem szkolenia. Wówczas organizator
zaproponuje nowy termin lub zwróci opłatę wniesioną na poczet szkolenia.
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