FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
warsztat PJM na poziomie podstawowym A1
........................................., dnia ........................... 20....... r.

Termin Warsztatu

Miejsce

Godziny zajęć

07.09 do 26.10.2015 r.

Warszawa, ul. Białostocka 4

16:45 – 20:00

Nazwisko i imię ……………………………………………………………………………………………………
Adres ……………………………………………………………………………………………………………….
Data i miejsce urodzenia ………………………………………………………………………………………….
Nr. PESEL …………………………………………………………………………………………………………..
Telefon kontaktowy …………………………………………………………………………………………………
E-Mail ………………………………………………………………………………………………………………..
Wykształcenie ……………………………………………………………………………………………………….

Warunki uczestnictwa
1. Formularz zgłoszeniowy należy przesłać najpóźniej do 04 września 2015 r. na adres mailowy
cejm@pzg.org.pl
2. Razem z formularzem zgłoszeniowym należy wpłacić bezzwrotną zaliczkę w wysokości 150,00 zł. Opłatę
należy dokonać przelewem (Bank Millennium Nr 72116022020000000060848578) w treści wpisując
swoje imię i nazwisko i dopisać letni warsztat PJM
3. Zaliczka nie jest zwracana w przypadku rezygnacji uczestnika w warsztatach.
4. Pozostałą płatność za udział w warsztatach należy dokonać przelewem najpóźniej na 7 dni przed datą
rozpoczęcia Warsztatu.
5. W przypadku rezygnacji uczestnika z Warsztatu na więcej niż 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia
potrącana jest opłata manipulacyjna w wysokości 20%.
6. W przypadku rezygnacji uczestnika z szkolenia na mniej niż 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia lub
w trakcie trwania szkolenia dokonane płatności nie są zwracane. Wyjątek stanowią sytuacje losowe.
7. Istnieje możliwość odwołania szkolenia przez organizatora w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.
8. W przypadku odwołania szkolenia z winy organizatora, płatność zostanie w całości zwrócona (wraz
z zaliczką).
9. Jeżeli uczestnik otrzyma dofinansowanie bądź refundację do kosztu szkolenia prosimy przesłać taką
informację jeszcze przed rozpoczęciem warsztatu na adres cejm@pzg.org.pl
10. Jeżeli uczestnik chce otrzymać fakturę na firmę, prosimy przesłać taką informację do księgowości na adres
magdalena.orzechowska@pzg.org.pl
11. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zarząd Główny Polskiego Związku
Głuchych Zarząd Główny oraz CEJM z siedzibą w Warszawie ul. Białostocka 4, w celach związanych
z realizacją kursu języka migowego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Zostałem(am) poinformowany(a) o prawie dostępu
do treści swoich danych oraz ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania.
Akceptuję powyższe warunki uczestnictwa.

......................................................
Data i czytelny podpis

