Zgłoszenie na szkolenie
Zgłaszam swój udział w szkoleniu otwartym:

(nazwa szkolenia)

W terminie:
Dane zgłaszającego:
Imię i nazwisko:
Adres:
Telefon:
e-mail:
Warunki zgłoszenia:
1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego, podpisanego
formularza zgłoszeniowego drogą e-mailową: biuro@ikum.pl lub pocztą na adres
Instytut Kształcenia Umiejętności Miękkich ul. Koryznowej 2B/188, 20-137
Lublin.
2. O rezerwacji miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.
3. Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu jest równoznaczne z zawarciem umowy
pomiędzy IKUM a Zamawiającym oraz z przyjęciem zobowiązania płatności.
4. Wpłaty należy dokonać w terminie do 7 dni od momentu wysłania zgłoszenia na
szkolenie nie później jednak niż 3 dni przed jego rozpoczęciem. Wpłatę należy dokonać
na rachunek bankowy, którego numer Klient otrzyma drogą e-mailową wraz z
potwierdzeniem otrzymania formularza zgłoszenia.
5. Rezygnacja z udziału w szkoleniu, bez ponoszenia kosztów finansowych, może nastąpić
najpóźniej 7 dni przed terminem szkolenia. Warunkiem jest wysłanie informacji o
rezygnacji na adres e-mail: biuro@ikum.pl oraz otrzymanie potwierdzenia od IKUM. Po
upływie tego terminu zgłaszający zapłaci 100% kosztów udziału w szkoleniu.
6. IKUM zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia. W tym przypadku Klientowi
zostanie zaproponowany udział w szkoleniu w innym terminie lub w ciągu 10 dni
roboczych zostanie zwrócona pełna kwota wpłaty.
7. Opłata za szkolenie przepada, gdy szkolenie się odbędzie, a Klient się na nim nie pojawi
lub zrezygnuje z zajęć w trakcie ich trwania.
8. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez IKUM z siedzibą w
Lublinie przy ul. Koryznowej 2B/188 do celów związanych z obsługą niniejszego
zgłoszenia zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr
133) oraz ustawą z dnia 18.07.02 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr
144).
9. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z powyższymi warunkami uczestnictwa w
szkoleniu, akceptuję je oraz zobowiązuję się do zapłaty całości kwoty za udział w
szkoleniu (wg cennika szkoleń).
10.Ewentualne spory strony poddadzą pod rozstrzygnięcie właściwego Sądu w Lublinie.

(data i czytelny podpis)

