
 

 
Formularz zgłoszeniowy na szkolenie on-line 

Nowe obowiązki (od lipca 2021) w zakresie produktów i opakowań z tworzyw sztucznych 
 
 Dane do faktury (prosimy o wypełnienie wszystkich pól drukowanymi literami) 

Firma/Instytucja  

Adres  

Kod       Miasto  

NIP              Telefon             

 
Adres korespondencyjny (do wysyłki faktury, jeżeli jest inny niż powyżej) 

Firma/Instytucja  

Adres  

Kod       Miasto  

 
Osoby biorące udział w szkoleniu: 

L.p. Imię i nazwisko Telefon E-mail 

1.    

2.    

3.    

 
Terminy szkolenia (prosimy o zaznaczenie odpowiedniego pola literą X): 

08.06.2021 ☐ 

09.06.2021 ☐ 

10.06.2021 ☐ 

 

Oświadczenia dobrowolne Zaznacz X E-mail do wysyłki e-faktury 

Wyrażam zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną (email)   

 
Cena uczestnictwa: 
499 netto + 23% VAT / uczestnik – dla zgłoszeń przesłanych do 25 maja 2021 r.  
599 netto + 23% VAT / uczestnik – dla zgłoszeń przesłanych do 1 czerwca 2021 r.  
699 netto + 23% VAT / uczestnik – dla zgłoszeń przesłanych po 1 czerwca 2021 r. 
 
Rabat: 

Uczestnictwo większej ilości osób Dodatkowy rabat za stałe uczestnictwo w szkoleniach organizowanych 
przez serwis Odpady-Help 2 osoby 5% rabatu 

3 osoby 10 % rabatu Udział od 3 do 5 szkoleń 5 % 

4 osoby i więcej 15% rabatu Udział w więcej niż 5 szkoleniach 10 % 

 
 

Informacje dodatkowe: 

 Prosimy przesłać skan wypełnionego formularza na adres: szkolenia@odpady-help.pl lub na numer fax: 61 666 00 32.  

 Płatności przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przez datą wybranego szkolenia. 

 Rezygnacja ze szkolenia może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed terminem szkolenia.  

 Opłatę za udział w szkoleniu należy wnieść na minimum 7 dni przed datą wybranego szkolenia. 

 Wszelkich informacji udzielamy także telefonicznie pod numerem 61 307 28 40. 
 

Organizator: Serwis odpady-help.pl, ul. Juliusza Słowackiego 38A/15, 60-825 Poznań,  tel. 61 307 28 40, fax 61 666 00 32. 
 
Oświadczenia obligatoryjne: 

 Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem szkolenia. 

 Oświadczam, że akceptuję warunki uczestnictwa i zobowiązuję się do zapłaty. 

 Upoważniam firmę odpady-help.pl Artur Domaszewicz do wystawienia faktury VAT bez swojego podpisu. 

 
 
 

                                                                              
...……………………………………………… 

                                                                              (podpis, pieczątka) 


