POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE
Oddział w Wałbrzychu
ul.Szmidta 4a ,58-300 Wałbrzych
tel: 74 842 62 60, fax: 74 842 60 54
kom. 513 453 311
e-mail: ptewch@wp.pl

KARTA ZGŁOSZENIA
(Pieczątka nagłówkowa firmy)

Szkolenie 1
Temat szkolenia: Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2015 r.
Data szkolenia: 30.01.2015 r.
Zgłaszam udział w szkoleniu następujących osób:
1............................................................................................tel.........................................
2............................................................................................tel.........................................

Szkolenie 2
Temat szkolenia: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2015 r.
Data szkolenia: 06.02.2015 r.
Zgłaszam udział w szkoleniu następujących osób:
1............................................................................................tel.........................................
2............................................................................................tel.........................................
Ceny: Szkolenie 1 lub Szkolenie 2: 280 zł / os.
Szkolenie 1 i Szkolenie 2: 200 zł / os.
Opłatę w wysokości ............................. przekazujemy na konto:
Getin Bank S.A. NR 09 1560 0013 2000 1701 4080 2700
Zasady promocji:
1. Promocją objęte są tylko szkolenia wymienione powyżej.
2. W przypadku zgłoszenia osób z jednej firmy na jedno szkolenie cena za udział w szkoleniu wynosi 280 zł / os.
3. W przypadku zgłoszenia osób z jednej firmy na dwa szkolenia cena za udział w szkoleniu wynosi 200 zł / os.
4. W przypadku gdy firma zgłosi uczestników na dwa szkolenia, a następnie z jakiejkolwiek przyczyny wycofa
zgłoszenie na jedno z nich cena za udział w szkoleniu automatycznie wzrośnie do wartości pierwotnej (280 zł / os.).
5. W przypadku gdy firma zgłosi uczestników na dwa szkolenia, a następnie jedno z nich nie odbędzie się z winy
oraganizatora (np. zbyt niska liczba uczestników) cena za udział w szkoleniu pozostanie na poziomie promocji (200
zł / os.). Po ewentualnym odwołaniu jednego ze szkoleń PTE O/Wałbrzych nie będzie już przyjmować zgłoszeń na
to szkolenie.
6. W przypadku rezygnacji, aby nie ponieść skutków finansowych, należy poinformować PTE O/Wałbrzych
najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia.

----------------------------------------------Główny księgowy

Konto: Getin Bank S.A. NR 09 1560 0013 2000 1701 4080 2700
NIP 886-00-23-080
KRS stowarzyszeń: 0000071073
Członek stowarzyszenia: Dolnośląscy Pracodawcy

--------------------------------------------------Prezes / Dyrektor

