
FORMULARZ ZGŁOSZENIA 

 uczestnictwa w szkoleniu na Społecznego Inspektora Pracy i członków komisji bhp 
 

Dane zgłaszającego na szkolenie (Zakładu Pracy) - dane do faktury VAT 

Nazwa Zakładu Pracy:  

 

Adres: 

ul. 

Miejscowość Kod Pocztowy NIP: 

Nr tel.: 

 

Nr fax.: E-mail: 

Osoba kontaktowa: 

 

Imię i nazwisko: E-mail/tel.: 

Dane Organizacji Związkowej:  

Nazwa Organizacji Związkowej:  

Adres: 

ul. 

Miejscowość Kod Pocztowy NIP: 

Nr tel.: 

 

Nr fax.: E-mail: 

Osoba kontaktowa: 

 

Imię i nazwisko: E-mail/tel.: 

Dane uczestników szkolenia 

Lp. Imię i Nazwisko oraz adres e-mail Stanowisko 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

UWAGI:  

 

Warunki uczestnictwa: 

1. Zgłaszam udział w szkoleniu na Społecznego Inspektora Pracy … osób. 

2. Opłata za udział w szkoleniu wynosi …………… brutto (zawiera 23% VAT) za jedną osobę. 

3. Opłata obejmuje koszt uczestnictwa w szkoleniu, materiały szkoleniowe, nocleg, pełne wyżywienie, przerwy kawowe. 

4. Warunki uczestnictwa w szkoleniu określa „Regulamin szkolenia na SIP” organizowany przez Tysol Sp. z o.o. 

obowiązujący od 01.04.2012r. Regulamin dostępny jest na stronie www.solkarta.pl. 

5. Wypełnienie Formularza zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu na Społecznego Inspektora Pracy” zobowiązuje Zakład 

Pracy do wniesienia opłaty za szkolenie po otrzymaniu potwierdzenia wpisania na listę uczestników w wysokości 

100 % oraz faktury pro forma. Opłata musi zostać  wniesiona na konto Organizatora najpóźniej 14 dni roboczych od 

dnia otrzymania faktury pro-forma. Ewentualne wyjątki muszą zostać uzgodnione z Organizatorem. 

6. Opłatę za szkolenie należy wnieść na konto „Tysol Sp. z o.o.”: prowadzone w banku PEKAO S.A., 

nr 33 1240 6292 1111 0000 5016 5010. W tytule przelewu proszę o podanie numeru faktury. 

7. Zastrzegamy sobie możliwość odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia, gdy nie zostanie osiągnięta 

wystarczająca liczba uczestników. 

8. Zgłaszający na szkolenie ma prawo rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu na zasadach określonych w Regulaminie 

szkolenia na SIP. 

9. Faktura VAT zostanie wystawiona po zakończeniu szkolenia i wysłana na adres wskazany w niniejszym formularzu 

zgłoszenia. 

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/am się oraz akceptuję treść obowiązującego w Tysol Sp. z o.o. „Regulaminu 

szkoleń na SIP organizowanego przez Tysol Sp. z o.o.  

 

Zgłoszenie należy przesłać: 

e-mail: a.zawadzka@tygodniksolidarnosc.com 

lub dostarczyć na adres: 

Tysol Sp. z o.o. 

ul. Wały Piastowskie 24 pok. 322, 80-855 Gdańsk 

Telefon 58 308-42-69 

Fax. 58 308-43-42  
 

…………………………………………. 
miejscowość i data zgłoszenia                                                       podpis osoby upoważnionej oraz pieczęć Zakładu Pracy 

 

http://www.solkarta.pl/

