
 
 
 
 
 

Termin zgłaszania do 30 maja 2017  
(moŜna dokonać wcześniejszej rezerwacji miejsca) 

Nazwa instytucji:(dane do faktury) 

………………………………………………………………………………………………………………….......................  

Dokładny adres:………………………………………………………………………………………………………………  

Tel.:……………….………........ e-mail...............................................................NIP:…………..……………………... 

   
 

UCZESTNIK Opłata 

Imię i nazwisko ....................................... ................................................... 
 
e-mail: ........................................... ............................................................. 
 
telefon: .......................................... ............................................................. 

100,00zł/os.+23% VAT 
  

 
Opłatę za uczestnictwo w szkoleniu w wysokości 100,00zł/os. + 23%VAT* przekaŜę w terminie 14 dni od otrzymania faktury 
GFW (W FORMIE PRZEDPŁATY). 
 
ELEKTRONICZNA FAKTURA 

 
WYRAśAM ZGODĘ NA OTRZYMANIE ELEKTRONICZNEJ FAKTURY 
NIE WYRAśAM ZGODY NA OTRZYMANIE ELEKTRONICZNEJ FAKTURY 

 
 
 

 
 ………………………………………….. 

podpis osoby upowaŜnionej 
 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE 
 
MIEJSCE REALIZACJI  
Szkolenie odbywać się będzie w sali konferencyjnej w siedzibie GFW przy ul. Trakt Św. Wojciecha 293C, 80-001 Gdańsk 
 
KWALIFIKACJA I POTWIERDZENIE UCZESTNICTWA 
O przyjęciu na listę decyduje kolejność Państwa zgłoszeń. Osoby zgłoszone na tydzień przed rozpoczęciem szkolenia otrzymują 
potwierdzenia uczestnictwa (faksem lub mailem) przypominające najistotniejsze informacje.  
 
ZGŁOSZENIE 
Uczestnictwo naleŜy zgłaszać poprzez odesłanie poniŜszej karty zgłoszenia faxem na nr: 58 741 81 50 lub emailem na adres: 
sekretariat@gfw.pl. W sprawie wszelkich dodatkowych informacji proszę kontaktować się z p. Iwoną Skałecką drogą email: 
iwona.s@gfw.pl lub tel. 605 157 187. 
 

 
REZYGNACJA  
Rezygnację uznaje się za zgłoszoną, jeśli zostanie przesłana pod numerem faksu: 58 741 81 50 lub 58 305 54 30 lub emailem pod 
adresem: sekretariat@gfw.pl.Brak przedpłaty nie oznacza rezygnacji ze szkolenia . 
� 4 i więcej dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia: bez skutków finansowych 

� 1-3 dni robocze przed terminem rozpoczęcia szkolenia: obciąŜenie w wysokości 50% naleŜnej opłaty  

� w dniu rozpoczęcia lub niestawienie się na szkolenie: obciąŜenie w wysokości 100% naleŜnej opłaty 

Gdańska Fundacja Wody zastrzega sobie prawo do odwołani a szkolenia w wyj ątkowych oraz losowych okoliczno ściach – taka 
informacja zostanie przekazana niezwłocznie. 

*UWAGA!  
STOSUJEMY stawkę VAT zwolnioną, wówczas gdy szkolenia doskonalące kwalifikacje zawodowe pracowników administracji 
publicznej, zakładów budŜetowych i jednostek budŜetowych są finansowane ze środków publicznych w co najmniej 70%. Aby móc 
zastosować tę korzystniejszą stawkę VAT musimy otrzymać oświadczenie o opłaceniu szkolenia ze środków publicznych. Oświadczenie 
znajduje się na naszej stronie internetowej- www.gfw.pl   

KARTA ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE BHP/1 

„Metody nadzoru nad truciznami i substancjami 
niebezpiecznymi.”  

GDAŃSK, 7 czerwca 2017r. 
 


