FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA SZKOLENIE:

02.03.2018 (piątek), godz. 10:00 – 16.00

ASK&SELL
JAK ZADAWAĆ PYTANIA, BY SPRZEDAWAĆ WIĘCEJ
Gdynia, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny, al. Zwycięstwa 96/98
Sala F.017, Budynek nr IV
Wpłaty na konto bankowe:
Stowarzyszenie Pomorskie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami, ul. I Armii WP 13/206, 81-383 Gdynia
mBank 13 1140 2017 0000 4902 1295 8497 (w tytule przelewu prosimy podać nazwiska uczestników).





Członkowie niezalegający ze składkami i ich pracownicy/współpracownicy – 190,00 zł brutto,
Członkowie zalegający ze składkami i ich pracownicy/współpracownicy – 220,00 zł brutto,
pozostałe osoby – 250,00 zł brutto.

DANE UCZESTNIKÓW:
Imię i Nazwisko

Kwota

Wypełniony formularz prosimy przesłać wraz z dowodem wpłaty do biura SPPON na: sppon@sppon.pl

DANE DO FAKTURY (upoważniam SPPON do wystawienia faktury za udział w szkoleniu)
Nazwa firmy:
Ulica, nr:
Kod, Miasto:
NIP:
e-mail, nr tel.:
Warunki rezygnacji - rezygnacja tylko w formie pisemnej:
- na 7 dni przed datą szkolenia – zwrot wpłaty w wysokości 100%,
- na 1-7 dni przed szkoleniem – zostanie pobrana opłata w wysokości 50%.
Brak pisemnej rezygnacji i nie wzięcie udziału w szkoleniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Brak wpłaty nie jest
jednoznaczny z rezygnacją.
UWAGA! Ilość miejsc ograniczona! Decyduje kolejność wpłat!

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia bądź zmiany jego terminu, w przypadku zbyt małej liczby uczestników.
Szkolenie spełnia wymogi stałego doskonalenia zawodowego członków SPPON, a uczestnictwo w nim umożliwia uzyskanie 7 godzin z zakresu doskonalenia
zawodowego zgodnie z Regulaminem Szkoleń SPPON, a także spełnia warunki doskonalenia zawodowego zgodnie z §22 oraz §49 regulaminu nadawania
licencji Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami oraz Licencji Zarządcy Nieruchomości Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.
Oświadczam, że akceptuję warunki uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez SPPON oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
przez SPPON w związku z prowadzoną procedurą, zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze
zm.).

Data i Podpis

