
 

 
 
 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  
 

Nazwa kursu  
Termin kursu  
Cena kursu  
Miejsce kursu Europejskie Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe „VADEMECUM”, Nysa, ul. Poznańska 1 
 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKA *: 
 
 

Nazwisko  
 

Imiona  

 

Data urodzenia  
 

Miejsce urodzenia  

Telefon  E-MAIL  

 
 

 

DANE DO RACHUNKU: 

 
Po kursie wszyscy uczestnicy otrzymują Zaświadczenie o ukończeniu kursu* oraz materiały szkoleniowe. 
Przesłanie karty zgłoszenia stanowi prawnie wiążące zobowiązanie do uczestnictwa w kursie na warunkach w niej 
określonych.  
Płatności: Dokonanie rejestracji jest równoznaczne z dokonanie rezerwacji terminu kursu i zobowiązaniem do zapłaty 
należności za uczestnictwo w kursie w kasie ECES Vademecum. 
 
 Podstawą do uiszczenia należności może też być: 

 faktura pro forma, która zostanie wystawiona (na życzenie) w ciągu 3 dni roboczych od daty wpłynięcia zgłoszenia i 

przesłana w postaci PDF na adres mailowy podany w zgłoszeniu. W dniu kursu  po otrzymaniu wpłaty/przelewu 

zostanie wystawiona faktura i wysłana pocztą na adres podany w zgłoszeniu. Płatności za kurs prosimy dokonywać na 
konto: Europejskie Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe „Vademecum” Bożena Węcka, 48-300 Nysa, ul. Kukułcza 5,  
Nr konta 30 1050 1490 1000 0090 6550 5456. 

 faktura wystawiona 3 dni przed rozpoczęciem kursu z 14 dniowym terminem płatności  

Rezygnacja z uczestnictwa: odwołanie uczestnictwa w kursie może nastąpić wyłącznie za pośrednictwem poczty 
elektronicznej na adres: promocja@poznanska.nysa.pl lub faksem 77 435 12 54, wew. 22 wg warunków zamieszczonych 
poniżej: 

 pisemna rezygnacja która nastąpi w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem kursu - wówczas zamawiający uzyskuje 

zwrot wpłaconych opłat, pomniejszonych o opłatę manipulacyjną w wysokości 20%,  
 pisemna rezygnacja w terminie krótszym niż 7 dni  roboczych przed datą rozpoczęcia kursu wiąże się z obowiązkiem 
uiszczenia opłaty w wysokości 100 % ceny kursu.  
 

Odwołanie kursu 
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych lub konieczności 
organizacyjnych zmiany jej terminu. W takim przypadku wszystkie wpłaty wniesione przez uczestnika zostaną zwrócone 
przez organizatora w pełnej wysokości.  

Prawdziwość danych zawartych w formularzu potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

Oświadczam, że zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. 

* zgodnie z § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie 
kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622) 

 

 

                                                                                                                                          Data, pieczątka i czytelny podpis osoby decyzyjnej 

PESEL:                           

Nabywca  

Adresat  

PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI  „VADEMECUM” 
ul. Poznańska 1 • 48-300 Nysa, 

tel. +48 (77) 435 12 54 wew. 24, 721 860 739  

e-mail: promocja@poznanska.nysa.pl,  www.poznanska.nysa.pl 


