
1. Imię i nazwisko uczestnika : ..............................................................................................................................................................

    ul. ..........................................................................................................................................................................................................

    Miejscowość:...........................................................    Kod pocztowy:..........................................

    Tel: ..........................................................................    E-mail:........................................................ (wymagane)

    Apteka: ............................................................................................................................................

    Adres apteki :..................................................................................................................................

    Miejscowość:...........................................................    Kod pocztowy:.........................................

    Tel: ..........................................................................    Fax:.............................................................

    E-mail: ............................................................................................................................................

2. Sposób zapłaty: przelew na konto Bank Śląski S.A. Katowice O/Warszawa-filia belwederska nr 15105010541000002200171227

3. Dane nabywcy, potrzebne do wystawienia Faktury VAT:

 Nazwa firmy :......................................................................................................................................

 Osoba odpowiedzialna: ....................................................................................................................

 Siedziba : ............................................................................................................................................. 

 Adres korespondencyjny: ................................................................................................................

 NIP : ....................................................................................................................................................

Warunki uczestnictwa: 
1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Szkoleniu wynosi: .
     cena: 646,35 zł +23%VAT =  795,00 zł do 10 czerwca!
 cena: 796,75 zł + 23%VAT = 980,00 zł do 17 czerwca
2.  Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad.
3.  Przesłanie do Wydawnictwa Kwadryga faxem, wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie wiążącej umowy 
 pomiędzy Zgłaszającym a Wydawnictwem Kwadryga i jest równoznaczne z wyrażeniem zgody Zgłaszającego na wszelkie zobowiązania 
 wynikające z umowy. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego.
4.  Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do zgłaszania w imieniu 
 i na rzecz Zgłaszającego, w szczególności do zawarcia umowy z Wydawnictwem Kwadryga.
5. Prosimy o dokonanie wpłaty w ciągu 7 dni od wysłania zgłoszenia i przed terminem rozpoczęcia Szkolenia.
6. W przypadku rezygnacji po 24 czerwca 2011 r Zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty opłaty manipulacyjnej w wysokości 398 zł ( 490 zł z VAT).
7.  Wpłaty należy dokonać na konto:
 Bank Śląski S.A. Katowice O/Warszawa-filia belwederska nr 15105010541000002200171227
8. Wydawnictwo Kwadryga zastrzega sobie prawo do zmian terminu oraz miejsca odbycia Szkolenia, a także odwołania Szkolenia. 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997r. Nr 133 poz. 833) oświadczamy, że zostaliśmy poinformowani  że Wydawnictwo 
Kwadryga z siedzibą w Warszawie (dalej Wydawnictwo) jest administratorem danych osobowych. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach pro-
mocji i marketingu działań prowadzonych przez Wydawnictwo, świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert klientów Wydawnictwa. 
Wyrażamy również zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych dotyczących Wydawnictwa oraz klientów Wydawnictwa. 
Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzanych danych, które go dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania.
Równocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa oraz zobowiązujemy się do zapłaty całości kwoty wynikającej z niniejszej umowy. 

Formularz Zgłoszeniowy 
na Szkolenie „Apteka szpitalna partnerem lekarza”

1 lipca 2011 r. 
Polonia Palace Hotel w Warszawie  „Sala Grodzka” 

Al. Jerozolimskie 45,  00-692 Warszawa 

 TAK, chcę wziąć udział w Szkoleniu    NIE, nie wezmę udziału w niniejszym szkoleniu, 
        jednak proszę o informowanie mnie o planowanych 
cena: 646,35 zł +23%VAT =  795,00 zł do 10 czerwca!  wydarzeniach z zakresu farmacji, medycyny, 
cena: 796,75 zł + 23%VAT = 980,00 zł do 17 czerwca  oraz prawa i marketingu aptecznego.

        Wyślij na numer faxu: +48 22 851 66 29     .......................................................
     lub e-mail: m.semeniuk@kwadryga.pl            podpis i pieczątka

KONTAKT:  Małgorzata Semeniuk tel. (22) 851 66 35, fax (22) 851 66 29, mobile 0-602 606 808, m.semeniuk@kwadryga.pl
           Wydawnictwo Kwadryga Sp. z o.o. 02-237 Warszawa, ul. Instalatorów 7B


