
Pomieszczenia czyste (clean room) w świetle wymogów GMP oraz
PN-EN ISO 14644 i PN-EN ISO 14698 11-12 lipca 2017

Warszawa, ul. Aleje Jerozolimskie 81 lok. 7.10. Budynek Central Tower

CENA: 1500 zł + 23% VAT - koszt udziału w szkoleniu / osobę

IMIONA I NAZWISKA UCZESTNIKÓW / STANOWISKO

NAZAWA FIRMY:……………………………………………………………………………………………………………….................................
ADRES:…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….
NIP: ………………………………………………… TEL. …………………………………. Email: …………………………….…………………………
UWAGI:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. Po otrzymaniu zgłoszenia zastanie do Państwa przesłana faktura proforma w celu potwierdzenia udziału w
szkoleniu.

2. Cena obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat odbycia szkolenia w języku polskim,
napoje i obiad (prosimy o informację jeżeli posiłek obiadowy ma być wegetariański).

3. Certyfikat odbycia szkolenia w języku angielskim/niemieckim jest dodatkowo płatny. Chęć posiadania certyfikatu w
języku obcym należy zgłosić 14 dni przed szkoleniem.

4. Wpłaty należy dokonać zgodnie z terminem płatności podanym na fakturze proforma, na konto o numerze 15 1050
1331 1000 0092 3610 3470

5. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia pobierane jest 70% opłaty za
udział bez względu na termin wysłania formularza zgłoszeniowego. UWAGA: nieodwołanie zgłoszenia lub niewzięcie
udziału w szkoleniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

6. Udział w szkoleniu osoby innej niż zgłoszona jest możliwy po uprzednim poinformowaniu organizatora.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w kolejności tematów przedstawionych w programie.
8. W przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić szkolenia w wyznaczonym

terminie BioAdvice i CR Konsulting zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu szkolenia. Uczestnicy wskazani przez
osobę zgłaszającą zostaną niezwłocznie poinformowani o tym fakcie.

9. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez BioAdvice i CR Konsulting zakresie prowadzonej
przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.
U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

10. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BioAdvice i CR Konsulting (zgodnie z
ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 „o świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym
momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

11. Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.
12. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych przez BioAdvice i CR Konsulting

zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133/97, poz. 883), a w szczególności zgadzam się na
otrzymywanie informacji handlowej od BioAdvice i CR Konsultong w rozumieniu Ustawy z 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną na podane wyżej adresy e-mail.

Oświadczam, że akceptuję warunki uczestnictwa w szkoleniu oraz zobowiązuję się do zapłaty.

Data………………………………………………………… Podpis………………………………………………………………………………………

BioAdvice
ul. Styczniowa 54
40-305 Katowice
NIP: 954 213 74 21
www.cleanroomadvice.pl  
kontakt@cleanroomadvice.pl

CR Konsulting
ul. Leśna 38b/1
41-706 Ruda Śląska
NIP: 641 240 51 46
www.crkonsulting.pl  
crkonsulting@gmail.com
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