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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
 

Niniejszym zgłaszam swój udział w szkoleniu pt. "Fundusze unijne 2014-2020 dla łódzkiego”.  

Termin: 25.11.2014, godz. 9.00-16.00 

Miejsce: ul. Sienkiewicza 13, 90-113 Łódź, piętro 3, sala 39 

DANE UCZESTNIKA SZKOLENIA 

IMIĘ/IMIONA  

NAZWISKO  

ADRES E-MAIL  
 

DANE PŁATNIKA (DANE DO FAKTURY) 
IMIĘ I NAZWISKO / NAZWA FIRMY  

ADRES  

NIP*  

NR TELEFONU  

ADRES E-MAIL  
 W sytuacji gdy płatnikiem jest osoba fizyczna pole należy pozostawić puste 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu zgodnie z Ustawą z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) 

Warunki uczestnictwa: 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do Organizatora wypełnionego, podpisanego 
i zeskanowanego Zgłoszenia  najpóźniej na 5 dni roboczych przed planowaną datą szkolenia oraz dokonanie wpłaty 
w terminie 4 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia na konto Forecast Consulting Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 
13/32, 90-113 Łódź, w  treści przelewu podając nazwę Płatnika, liczbę zgłaszanych uczestników oraz tytuł i datę 
szkolenia. 

Nr konta bankowego: 88 1140 2017 0000 4002 1192 3762 

Formularz zgłoszeniowy oraz potwierdzenie wpłaty proszę przesłać mailem na adres: 
szkolenia@forecast.com.pl  

W przypadku rezygnacji ze szkolenia należy poinformować o tym pisemnie najpóźniej na 4 dni robocze przed 
planowanym terminem szkolenia. Możliwe jest zgłoszenie zastępstwa uczestnika inną osobą nie później niż na 1 dzień 
roboczy przed rozpoczęciem szkolenia. Nieobecność na szkoleniu bez formalnego zgłoszenia rezygnacji powoduje 
brak możliwości ubiegania się o zwrot opłaty za szkolenie. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty. 

Forecast Consulting Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia w terminie 
2 dni roboczych przed planowaną datą jego rozpoczęcia. W takim przypadku następuje zwrot dokonanej opłaty 
Płatnikowi.  
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Szczegółowe warunki uczestnictwa w szkoleniach określa „Regulamin szkoleń organizowanych 
przez Forecast Consulting Sp. z o.o.” dostępny na stronie www.forecast.com.pl. Przesłanie zgłoszenia 
jest równoznaczne z akceptacją „Regulaminu szkoleń organizowanych przez Forecast Consulting Sp. z. o. o. 

Jakimi tematami jest Pan/i szczególnie zainteresowany/a: 

☐ Badania naukowe, innowacje 

☐ Technologie informacyjno-komunikacyjne 

☐ Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw 

☐ Gospodarka niskoemisyjna i dostosowanie do zmian klimatu 

☐ Ochrona środowiska 

☐ Zrównoważony transport 

☐ Zatrudnienie, aktywizacja zawodowa 

☐ Włączenie społeczne i walka z ubóstwem 

☐ Edukacja, w tym szkolenia i szkolenia zawodowe 

☐ Inne, jakie? ………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 
     

……………………………………………….   ………………………………………………. 
 Data  Podpis Kandydata 
 
 
 


