
  

Formularz zgłoszenia na szkolenie w SMART INSTYTUT. Prosimy o wypełnienie poniższego           
formularza oraz przesłanie go na adres: biuro@smartinstytut.pl lub przesłanie pocztą na adres:            
SMART INSTYTUT, ul. Nawojowska 160, 33-300 Nowy Sącz.  

 

Formularz zgłoszeniowy 

Dane zgłoszeniowe: 

 

Dane do Faktury VAT: 

 

Lista osób zgłoszonych na szkolenie: 

 

 

 

 

1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie formularza zgłoszeniowego oraz akceptacja postanowień niniejszego            
Regulaminu Szkoleń SMART INSTYTUT.  

 SMART Instytut Szkolenia i Eventy 
Ul. Nawojowska 160, 33-300 Nowy Sącz 

biuro@smartinstytut.pl; www.smartinstytut.pl 
tel. 796-444-616; 786-120-150 

NIP 734-306-40-84  

 

 

Temat szkolenia: 

 

 

Data szkolenia: 

 

 

Forma szkolenia: 

zdalna (online)                               stacjonarna 

 

Cena szkolenia za 1 os.: 

 

 

Imię i Nazwisko 

 

 

 

adres e-mail: 

 

 

nr tel. 

 

 

Nazwa Firmy 

 

 

 

Adres  

 

 

NIP 

 

Imię i nazwisko (1)  Telefon: 

 Mail: 

Stanowisko  

Imię i nazwisko (2)  Telefon: 

 Mail: 

Stanowisko  

Imię i nazwisko (3)                                                              Telefon: 

                                                             Mail: 

Stanowisko  

Osoba do kontaktu  Telefon: 

 Mail: 

Stanowisko  

mailto:biuro@smartinstytut.pl
mailto:biuro@smartinstytut.pl
http://www.smartinstytut.pl/


  

2. W szkoleniu może uczestniczyć osoba, która zgłosi się samodzielnie bądź zostanie zgłoszona telefonicznie tel. 796 444 616 bądź                  
za pośrednictwem internetowego formularza zgłoszeniowego znajdującego się na podstronie danego szkolenia lub            
prześle formularz w formie maila na adres: biuro@smartinstytut.pl.  

3. W ciągu dwóch dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego pracownik Działu Szkoleń SMART INSTYTUT,               
prześle informację o otrzymaniu Formularza i zobowiązanie do zapłaty całości kwoty za szkolenie. Termin zapłaty następuje do 3                  
dni roboczych od otrzymania wiadomości od Działu Szkoleń SMART INSTYTUT.  

Wpłaty należy dokonać na konto SMART INSTYTUT:  

ING Bank Śląski o/Nowy Sącz  13 1050 1722 1000 0092 4567 1012 

Po zaksięgowaniu wpłaty prześlemy informację o płatności oraz wpisaniu na listę uczestników szkolenia.  

Faktura Vat wystawiana jest po zaksięgowaniu wpłat, natomiast w przypadku Instytucji Publicznych, termin zapłaty za usługę                
szkoleniową wyznaczony jest do 14 dni od daty wystawienia faktury.  Faktura wystawiana jest w ostatnim dniu szkolenia.  

Ceny szkolenia podane są w kwotach netto.  

Do podanych cen szkoleń należy doliczyć podatek Vat w wysokości 23 %* 
*Zgodnie z art.43 ust 1 pkt 29 c Ustawy o podatku od towarów i usług VAT, (Dz.U. Nr 226, poz.1476), szkolenia finansowane w 
całości ze środków publicznych są zwolnione z VAT. 

4. Bezkosztowne anulowanie rezerwacji możliwe jest na 7 dni przed planowaną datą szkolenia.  

5. Informacja o rezygnacji ze szkolenia lub o zmianie terminu wymaga formy pisemnej (email, poczta). Za datę rezygnacji lub                 
zmiany terminu przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do SMART INSTYTUT.  Rezygnacja ze szkolenia lub zmiana terminu                
zgłoszona w szóstym dniu roboczym przed rozpoczęciem szkolenia nie zwalnia z opłaty. Klient ponosi wówczas koszty w                
wysokości 50% wartości zamówienia. Jeżeli rezygnacja lub zmiana terminu nastąpi w dniu szkolenia lub też nie nastąpi wcale, a                   
uczestnik/uczestnicy nie pojawią się na szkoleniu, Klient ponosi pełną opłatę za kurs - 100% wartości zamówienia.  
W porozumieniu z Organizatorem możliwe jest zgłoszenie zastępstwa uczestnika inną osobą. 
W sytuacjach losowych i nagłych, prośba zostanie indywidualnie rozpatrzona. Klient musi dopełnić wszelkiej staranności i               
udowodnić, iż sytuacja, jaka spowodowała brak uczestnictwa w szkoleniu lub brak przesłania prośby o zmianę terminu nie                 
wynikała z jego zaniedbania.  

6. Potwierdzeniem realizacji szkolenia są informacje wysyłane na 6 dni przed rozpoczęciem szkolenia na adres e-mail  podany               
w formularzu zgłoszenia. Potwierdzenie zawiera wszelkie informacje organizacyjne, tj. temat szkolenia, imiona i nazwiska             
uczestników, prowadzący, termin, miejsce i godziny realizacji zajęć. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia oraz zmiany ekspertów z przyczyn niezależnych od organizatora               
szkolenia na 6 dni przed planowaną datą szkolenia.  

8. W przypadku nie zebrania się odpowiednio licznej grupy wpłacone pieniądze zostają w całości zwrócone (do 7 dni od                  
poinformowania uczestników o tym fakcie) lub osoba zgłoszona na szkolenie zostaje przepisana na kolejny termin. 

Zgody: 

Akceptuję Regulamin szkoleń SMART INSTYTUT dostępny: http://www.smartinstytut.pl  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu                 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych                   
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie              
o ochronie danych; Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO Administratorem danych osobowych zgodnie z art. 4                    
pkt. 7 RODO jest SMART INSTYTUT, z siedzibą w Nowym Sączu, adres: 33-300 Nowy Sącz, ul. Nawojowska 160, tel.: 796                  
444 616, e-mail: biuro@smartinstytut.pl Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji               
Umowy - tj. udziału w szkoleniu/konferencji/kursie. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją            
niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy - zamówienia. 

Pola nie obowiązkowe: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SMART INSTYTUT, z siedzibą w Nowym Sączu, adres:              
33-300 Nowy Sącz, ul. Nawojowska 160, tel.: 796 444 616, e-mail: biuro@smartinstytut.pl, w zakresie imienia i nazwiska, adresu                  
e-mail oraz numeru telefonu zgodnie z art. 6 usta. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z                    
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie                   
swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” w celach             
marketingowych, związanych z dedykowanymi ofertami, rabatami, promocjami szkoleniowymi. Ponadto przyjmuję do           
wiadomości, iż udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie, przy czym dotychczasowe przetwarzanie danych na                
podstawie zgody jest w pełni legalne. 

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych na przekazany przeze mnie adres poczty elektronicznej. 

 

Miejscowość i data Podpis  

………………………….. ………………………….. 

 SMART Instytut Szkolenia i Eventy 
Ul. Nawojowska 160, 33-300 Nowy Sącz 

biuro@smartinstytut.pl; www.smartinstytut.pl 
tel. 796-444-616; 786-120-150 

NIP 734-306-40-84  
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