MESCO sp. z o.o.
42-600 Tarnowskie Góry , ul. Górnicza 20 a
tel: +48/32/768-36-36 fax: +48/32/768-36-35
info@mesco.com.pl www.mesco.com.pl
kapitał zakładowy 50000 zł

Formularz zgłoszenia uczestnictwa w kursie
Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………………
Firma ………………………………………………………………………………………………………..
Dział

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

Adres ………………………………………………………………………………………………………..
Ilość zgłaszanych osób ………………..

Telefon:………………………………….…
E-mail..……………………………………..

Fax:……………………………….

Nazwa kursu: Projektowanie oraz weryfikacja połączeń śrubowych zgodnie z normą VDI 2230
Termin:
Miejsce kursu: siedziba firmy MESco w Tarnowskich Górach, ul.Górnicza 20a
Koszty uczestnictwa na osobę netto*:
obejmuje materiały kursowe, poczęstunek i napoje.

900zł. netto

Cena netto uwzględniająca zniżkę* (proszę zaznaczyć opcje odpowiadającą osobie zgłaszanej):
700zł. netto
klient firmy MESCO posiadający aktywny TECS:
700zł. netto
pracownik wyższej uczelni / doktorant:
500zł. netto
student:
.

(*) W przypadku grupy osób, wyżej podane ceny zostaną pomnożone przez ilość zgłoszonych osób.
Należny podatek VAT 23%

Gwarancje:

- W przypadku odwołania udziału w kursie przez uczestnika później niż 14 dni przed jego rozpoczęciem pobieramy opłatę
manipulacyjną w wysokości 100 zł.
- W przypadku odwołania udziału w kursie na 7 dni przed jego rozpoczęciem pobieramy pełną opłatę
za uczestnictwo.
- Ze względu na przewidywane ćwiczenia w samodzielnej realizacji obliczeń, liczba uczestników jest ograniczona.

Proszę uzupełnić w przypadku wystawienia faktury VAT na inny adres niż podany powyżej:
Firma: ………………………………………………………………………………………………………..
Adres: ………………………………………………………………………………………………………..
Numer NIP……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

(miejscowość i data)

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej)

- W przypadku szkoleń otwartych zastrzegamy sobie możliwość odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia w sytuacji, gdy nie zostanie osiągnięta
wystarczająca liczba uczestników.
- Przesłanie formularza zgłoszenia online lub karty zgłoszenia faksem lub mailem oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w
celach organizacyjnych i marketingowych przez MESco z siedzibą w Tarnowskich Górach. Jest ono równoznaczne z akceptacją prawa do wglądu i
możliwości poprawienia oraz usunięcia danych osobowych. (art. 23 ust. 1 pkt 1 i ust 2 oraz art. 24 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych
osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883). A także wyrażeniem zgody na wysyłanie korespondencji mailowej, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą
elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku - Dz. U Nr 144, poz.1204.
wydrukuj i prześlij faksem lub mailem
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