UMOWA — zgłoszenie uczestnictwa
WARSZAWA , 23.10. – 20.11.2015

Interaktywny formularz można wypełnić na komputerze.
Wypełniony wydrukuj i prześlij faksem (61) 855 00 78
lub wyślij bezpośrednio mailem na biuro@explanator.pl

CORPORATE FINANCE BOOT CAMP
Warsztaty dla controllerów, głównych księgowych, analityków finansowych

Harmonogram warsztatów

Niniejszym zgłaszamy udział następujących osób:

Harmonogram warsztatów:

1.

23.10. 2015 r.
10.00-17.00

Warsztat 4: Budżetowanie sprzedaży

06.11.2015r.
09.00-16.00

Warsztat 5: Controlling personalny

2.

20.11. 2015 r.

Warsztat 6: Controlling projektów unijnych

e-mail uczestnika

e-mail uczestnika

3.

Dlaczego warto wziąć udział w warsztatach?









Gwarancja jakości – nad programem i przebiegiem warsztatów
czuwają zespoły redakcyjne magazynów „Finanse + Controlling” oraz
„Controlling i Rachunkowość Zarządcza”.
Doświadczeni prelegenci z wymiernymi sukcesami – nie interesują
nas pomysły, które dobrze wyglądają na papierze, ale nigdy nie
zostały sprawdzone w praktyce, dlatego współpracujemy wyłącznie
z trenerami, którzy swoją wiedzę opierają na wieloletnim
doświadczeniu.
Połączenie teorii z praktyką – każdy warsztat przeprowadzany jest
wg schematu: wiedza praktyczna + ćwiczenia + konsultacje
z prelegentem.
Zestaw materiałów szkoleniowych – każdy uczestnik otrzyma pakiet
materiałów omawiających najważniejsze punkty warsztatów.
Certyfikat ukończenia Corporate Finance Boot Camp poparty
renomą i autorytetem magazynów „Finanse + Controlling” oraz
„Controlling i Rachunkowość Zarządcza” wypracowanym przez wiele
lat obecności na rynku obu periodyków.

e-mail uczestnika
Nazwa
firmy
NIP
Ulica
Kod

Miejscowość

Telefon
Faks
Informacje dodatkowe:

Koszt udziału jednej osoby:


599 zł netto za udział w jednym warsztacie

Rabaty za zgłoszenia mnogie:



5% za zgłoszenie 2-3 osób z jednej firmy
10% za zgłoszenie powyżej 3 osób z jednej firmy

• Po przesłaniu niniejszego zgłoszenia otrzymają Państwo
potwierdzenie jego przyjęcia, szczegóły organizacyjne oraz fakturę
VAT. Niedokonanie wpłaty nie jest rezygnacją z uczestnictwa w
szkoleniu. Rezygnacji dokonać można wyłącznie w formie pisemnej
najpóźniej w terminie 7 dni roboczych przed terminem szkolenia.
• Niedotrzymanie powyższych warunków skutkuje obciążeniem
zgłaszającego pełnymi kosztami udziału. Explanator zastrzega
sobie możliwość odwołania lub zmiany terminu szkolenia.
Explanator zastrzega sobie prawo do zmiany trenera - w takim
przypadku organizator zapewnia zastępstwo innej osoby o takich
samych kwalifikacjach lub wyższych.
 Zmiana może nastąpić na co najmniej 3 dni przed planowanym
terminem. W przypadku odwołania szkolenia Explanator dokona
zwrotu wpłaconych kosztów uczestnictwa w terminie 5 dni.
WEB/15

Można zgłosić udział zarówno w pojedynczym
warsztacie, jak i w całym cyklu.
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych dla
potrzeb procesu rejestracji zgłoszenia oraz w celach marketingowych dla firmy
Explanator zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. nr 133 poz. 883) oraz z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204).

Data

Zgłaszający

Pieczątka
(jeśli zgłoszenie
wypełniono na
komputerze
pieczątka nie
jest wymagana)

Wydrukuj formularz

