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BKT Elektronik   
ul. Łochowska 69 
86-005 Białe Błota k/Bydgoszczy 
Polska 

 

UMOWA ZGŁOSZENIE 

PROSIMY O ODESŁANIE NA ADRES E-MAIL: szkolenia@bkte.pl LUB FAKSEM NA NUMER: +48523636370 

Osoba kontaktowa Telefon Adres e-mail 

Nazwa rejestrowa firmy (lub pieczątka firmy) 

Ulica  Kod pocztowy, Miejscowość 

Potwierdzam udział następujących osób w szkoleniu firmy BKT ELEKTRONIK dotyczącym: 
SYSTEMU OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO BKT (CICU1) 

1. 
2. 
3. 

Imię i nazwisko Stanowisko Adres e-mail 

Koszt szkolenia wynosi 400 zł + VAT od firmy (max 3 osoby). Nieobecność na szkoleniu nie uprawnia do zwrotu dokonanej opłaty.  

Zgłoszenia przyjmowane są maksymalnie do 3 dni roboczych przed planowanym terminem spotkania. Klienci dokonujący przedpłaty za 
szkolenie na podstawie faktury pro-forma zobligowani są do jej opłacenia do 2 dni roboczych po jej otrzymaniu, w przeciwnym wypadku 
kandydatura zostanie odrzucona automatycznie. 

Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem podatku VAT, posiadamy numer NIP _____________________________ i upoważniamy firmę BKT 
ELEKTRONIK do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Jednocześnie oświadczamy, że należność za wystawioną przez firmę BKT 
ELEKTRONIK fakturę zostanie przekazana w terminie nie późniejszym niż na trzy dni przed planowanym szkoleniem na rachunek bankowy: BRE 
S.A. o/Bydgoszcz 42 1140 1052 0000 4580 1700 1002 

O REZERWACJI MIEJSC DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ. 
PO OTRZYMANIU UMOWY ZGŁOSZENIA POTWIERDZIMY PAŃSTWA UCZESTNICTWO. 

Miejsce szkolenia 
(Proszę zaznaczyć „X” interesującą Państwa lokalizację i termin) 

Termin rezerwowy* - Szkolenie nieplanowane, które może się odbyć w wyniku dużego zainteresowania uczestników. Klientów zainteresowanych terminem 
rezerwowym prosimy o przesyłanie zgłoszeń. Termin zostanie potwierdzony po zebraniu odpowiedniej liczby chętnych. 

Warszawa 2017.03.07 (wt) 2017.06.06 (wt) 2017.09.26 (wt) 2017.11.28 (wt) rezerwowy* 
Kraków / Katowice 2017.03.08 (śr) 2017.06.07 (śr) 2017.09.27 (śr) 2017.11.29 (śr) rezerwowy* 
Bydgoszcz 2017.03.09 (czw) 2017.06.08 (czw) 2017.09.28 (czw) 2017.11.30 (czw) rezerwowy* 

Gdańsk 2017.03.14 (wt) 2017.06.13 (wt) 2017.10.03 (wt) 2017.12.05 (wt) rezerwowy* 

Data  Pieczątka i podpis osoby uprawnionej 
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