
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
UCZESTNIKA KURSU

KURS BRAKARZY DREWNA OKRĄGŁEGO

TERMIN: 25-31. marca 2023r. (7 dni)
MIEJSCE: Pałac Będlewo, ul. Parkowa 1, 62-061 Będlewo (gm. Stęszew) 
KOSZT SZKOLENIA (zawiera komplet materiałów szkoleniowych, pełne zakwaterowanie i wyżywienie)
4735,50 zł brutto/osobę (3850,00 zł netto) zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym
lub 5350,50 zł brutto/osobę (4350,00 zł netto)  zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym

ORGANIZATORZY: 
DREWNO.PL sp. z o.o. ul. Podleśna 19, 64-020 Głuchowo
Forest Consulting Center sp. z o.o., ul. J.H. Dąbrowskiego 75/56, 60-523 Poznań

I. DANE FIRMY ZGŁASZAJĄCEJ
(Proszę podać dane jakie mają znaleźć się na fakturze. W przypadku zgłoszenia osoby prywatnej 
proszę pozostawić pola niewypełnione.)
Nazwa firmy:

Adres siedziby firmy:

NIP firmy:

Imię i nazwisko osoby do 
kontaktu:
Telefon do kontaktu:

Adres e-mail do kontaktu:

II. DANE UCZESTNIKA KURSU
Imię (imiona) i nazwisko

PESESL:

Telefon do kontaktu:

Adres e-mail do kontaktu:



Wypełniony formularz proszę przesłać na adres e-mail: 

szkolenia@drewno.pl 

lub przesłać na adres: 

Drewno.pl sp. z o.o. 
ul. Podleśna 19

64-020 Głuchowo

____________________________________________________________________________

WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM PROSIMY O WPŁATĘ ZALICZKI W KWOCIE 470 zł /os 
lub całej kwoty należności za szkolenie na konto organizatora: 

DREWNO.PL sp. z o.o. 
ALIOR BANK: 06 2490 0005 0000 4500 9567 7093

Wpłata minimum kwoty zaliczki jest niezbędna dla potwierdzenia wpisania zgłaszanej osoby na 
listę uczestników szkolenia. 

Zaliczka nie podlega zwrotowi w momencie wycofania się z uczestnictwa w szkoleniu w terminie 
krótszym niż 7 dni przed jego rozpoczęciem. 

W przypadku wpłaty zaliczki, pozostała kwota należności musi zostać uregulowana przelewem 
przed rozpoczęciem szkolenia.

____________________________________________________________________________

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Drewno.pl sp. z o.o. i Forest Consulting Center sp. z o.o. moich danych
osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i przeprowadzenia szkolenia (zgodnie z 
ustawą z dnia 10. maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27. kwietnia 2016r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

…………………………………………………………………………..
Podpis (pieczątka) zlecającego / uczestnika

Dodatkowych informacji udziela:
Katarzyna Jabłońska
tel. 601-876-319
e-mail: szkolenia@drewno.pl


