
 

KARTA ZGŁOSZENIA NA WARSZTAT COACHINGU 
 

Nazwa warsztatu/ warsztatów: .........……………………………………………...............................................  

............................................................................................................ ...................................................... 

Termin warsztatu/ warsztatów: ………………………………….................................................................... 

Wybieram (zaznaczyć X): 

Jedno szkolenie - 99 zł 

Pakiet – 2 szkoleń – 180 zł 

Pakiet – 4 szkoleń – 340 zł 

Pakiet – 6 szkoleń – 500 zł 

Miejsce szkolenia: Europejskie Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe „VADEMECUM”, Nysa, ul. Poznańska 1. 

Wypełniony formularz zgłoszenia prosimy przesyłać na numer faksu: 

77 435 12 54, wew. 22 lub na adres: dos@vademecum.nysa.pl,   

l.p. Imię i Nazwisko 

Cena  

warsztatu / 

pakietu 

e-mail Telefon 

1.      
 

Po szkoleniu wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymują Certyfikat uczestnictwa.  
 
 
 
Przesłanie karty zgłoszenia stanowi prawnie wiążące zobowiązanie do uczestnictwa w szkoleniu na warunkach w niej 
określonych.  
Płatności: Dokonanie rejestracji jest równoznaczne z koniecznością dokonania wpłaty kwoty należnej za szkolenie. 
Płatności za szkolenie 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 lub gotówką w kasie 
Centrum. W przypadku konieczności wystawienia rachunku proszę o podanie danych: 

 

PAŃSTWA DANE DO RACHUNKU: 

Firma  

Adres 

 
 

 
 

NIP  
Tel.  
Fax.  

E-mail  
 

Rezygnacja z uczestnictwa: odwołanie uczestnictwa w szkoleniu może nastąpić wyłącznie za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres: dos@vademecum.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 szkolenia - wówczas zamawiający 

uzyskuje zwrot wpłaconych opłat 

 pisemna rezygnacja w terminie krótszym niż 7 dni  roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia wiąże się z 
obowiązkiem uiszczenia opłaty w wysokości 100 % ceny szkolenia.  

Odwołanie szkolenia  
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia 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.  

                                                                                                                     

      Data, pieczątka i czytelny podpis osoby decyzyjnej 

 

Europejskie Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe  „VADEMECUM” 
ul. Poznańska 1 • 48-300 Nysa, 

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

e-mail: dos@vademecum.nysa.pl,  www.vademecum.nysa.pl 


