file_0.png

file_1.wmf

file_2.png

file_3.wmf




ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA

Program
nazwa programu (szkolenia, kursu)
Kurs języka niderlandzkiego dla średnio-zaawansowanych 
B1 II-go stopnia

Terminy zajęć:

zgodnie z informacją na stronie 
zajęcia stacjonarne (15 x 3 jednostki)
zajęcia e-learningowe  (15 x 1 jednostka)
cena 
1190,00 zł
1170,00 zł*
* dla osób kontynuujących naukę w naszym instytucie
Dane do kontaktu
imię i nazwisko


adres korespondencyjny


e-mail


telefon



Proszę o wystawienie faktury  - 1190,00 zł/1170,00 zł*  (wstaw X)
tak 

nie

nazwa odbiorcy faktury

adres

NIP

adres do korespondencji




Warunki realizacji zamówienia

Warunkiem uczestnictwa w programie jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia do 20 dni przed rozpoczęciem kursu (z zastrzeżeniem, że o rezerwacji miejsca decyduje kolejność zgłoszeń) na adres poczty elektronicznej nederlandinstituut.krakow@gmail.com lub dostarczenie do sekretariatu Instytutu, uiszczenie zadatku w wysokości 100 zł przelewem lub gotówką w sekretariacie Instytutu,  oraz (po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji) wniesienie pełnej opłaty za udział w programie w terminie na 10 dni przed rozpoczęciem zajęć. 

Dane do przelewu:
NEDERLAND INSTITUUT
UL. OWCY-ORWICZA 9, 30-212 KRAKÓW
Getin Bank – nr rachunku: 84 1560 0013 2137 7605 6000 0001
Tytuł przelewu: Imię i nazwisko, nazwa kursu, nr grupy

Rezygnacja z uczestnictwa jest możliwa najpóźniej na 10 dni przed datą rozpoczęcia programu, z zastrzeżeniem potrącenia kwoty zadatku. W przypadku rezygnacji na mniej niż 10 dni przed rozpoczęciem programu lub w przypadku, gdy słuchacz nie zgłosi się na szkolenie, ponosi on pełne koszty programu.

Program zostanie zorganizowany pod warunkiem zgromadzenia określonej w ofercie minimalnej dla danego programu liczby słuchaczy najpóźniej na pięć (5) dni przed datą rozpoczęcia programu. W przypadku odwołania programu Nederland Instituut dokonuje zwrotu całości wniesionych opłat, lecz nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne koszty związane z rezerwacją biletów, pokoi hotelowych itp. Z tego względu prosimy o powstrzymanie się od ewentualnych rezerwacji przed uzyskaniem potwierdzenia, że program się odbędzie.

Zgłaszający oświadcza, że zapoznał się z regulaminem Nederland Instituut i w pełni go akceptuje.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu realizacji przesłanego zgłoszenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych jest Nederland Instituut, ul. Owcy-Orwicza 9, 30-212 Kraków.


