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SYNERGIAgroup Sp. z o. o. 
ul. Trzebnicka 68, 55-120 Oborniki Śląskie, tel. 605 435 290, szkolenia@synergiagroup.eu, www.synergiagroup.eu  

NAZWA SZKOLENIA:  

Termin szkolenia:   

Miejscowośd:  

Cena szkolenia:   

 
Zgłaszam uczestnictwo w szkoleniu (dane uczestnika): 

Imię i nazwisko: *  

Stanowisko: *  

Telefon: *  

E-mail: *  

Branża: *  

Województwo: *  

 
Zgłaszam do uczestnictwa w szkoleniu więcej uczestników: 

Imię i nazwisko:   

Stanowisko:   

Telefon:   

E-mail:   

Branża:   

Województwo:   

 

Imię i nazwisko:   

Stanowisko:   

Telefon:   

E-mail:   

Branża:   

Województwo:   

Dane do wystawienia faktury: 

Nazwa firmy/osoby 
prywatnej: * 

 

Ulica: *  

Kod pocztowy: *  

Miasto: *  

NIP: *  
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Informację o szkoleniu uzyskałem / uzyskałam z poniższego źródła: * 

 polecenie innej firmy 

 zaproszenie na szkolenie (e-mail) 

 wyszukiwarka internetowa 

 strona internetowa www.synergiagroup.eu  

 Konsultant SYNERGIAgroup 

 inne, proszę wymienid jakie:  

 

Dodatkowe życzenia: 

 

 

 

 

Warunki pozostałe: 

 Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem uczestnictwa w szkoleniu oraz akceptuję jego treśd.* 

 

Administratorem Paostwa danych osobowych, udostępnionych dobrowolnie w celu uczestnictwa w szkoleniu, jest 
SYNERGIAgroup Sp. z o. o. z siedzibą w Obornikach Śląskich, ul. Trzebnicka 68. Przysługuje Paostwu prawo dostępu do 
treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu przez SYNERGIAgroup 
Sp. z o. o. z siedzibą w Obornikach Śląskich dla celów marketingowych.* 

 

Wyrażam zgodę na przesyłanie przez SYNERGIAgroup Sp. z o. o. z siedzibą w Obornikach Śląskich na mój adres e-mail 
wskazany w formularzu informacji handlowych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu 
ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.* 

 
Oświadczam, że Firma jest płatnikiem podatku VAT i jest uprawniona do otrzymywania faktur VAT. Niniejszym 
upoważniam SYNERGIAgroup Sp. z o. o. do wystawiania faktury VAT bez podpisu nabywcy.* 

* pole obowiązkowe 

 

 

Wypełnioną kartę zgłoszenia na szkolenie proszę przesład na adres e-mail: szkolenia@synergiagroup.eu 

http://www.synergiagroup.eu/

