KARTA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU*

□

System zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025 w laboratorium badawczym.

□

Auditor Wewnętrzny Systemu zarządzania wg normy ISO/IEC 17025 w laboratorium badawczym.
Imię i nazwisko
uczestnika/ów:
Student/doktorant:

TAK / NIE

Telefon:
Adres e-mail:
Data i miejsce szkolenia:
Nazwa instytucji
zgłaszającej **:
Dane do faktury:
Nazwa płatnika:
ulica i nr lokalu:
Adres:

kod pocztowy i miejscowość:

NIP **:
* - proszę zaznaczyć wybrane szkolenie
** - wypełnić w przypadku, gdy uczestnik zgłaszany jest na szkolenie przez pracodawcę.
Cena za udział w szkoleniu:
1. ”System zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025 w laboratorium badawczym”:
Cena regularna:
250 zł netto/os.+23% VAT = 307,50 zł brutto/os.
Cena student/doktorant: 170 zł netto/os.+23% VAT = 209,10 zł brutto/os.
2. „Auditor Wewnętrzny Systemu zarządzania wg normy ISO/IEC 17025 w laboratorium badawczym”:
Cena regularna:
280 zł netto/os.+23% VAT = 344,40 zł brutto/os.
Cena student/doktorant: 200 zł netto/os.+23% VAT = 246,00 zł brutto/os.
Forma i czas trwania szkolenia: wykład, ćwiczenia, dyskusja; 8 godz.
Trener: Kierownik ds. Jakości oraz auditor wewnętrzny akredytowanego laboratorium badawczego.
Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo, materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa oraz koszty organizacyjne.
Cena szklenia nie uwzględnia noclegów ani wyżywienia.
Należność za udział w szkoleniu płatna na podstawie faktur, po uprzednim zakwalifikowaniu uczestnika (informacja
w mailu zwrotnym).
1)
2)

3)

Oświadczam, że akceptuję warunki uczestnictwa zawarte na niniejszej karcie uczestnictwa w szkoleniu i upoważniam firmę Lab ISO
Consulting Radosław Keller do wystawiania faktury bez składania podpisu z naszej strony osoby upoważnionej.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Lab ISO Consulting Radosław Keller w związku
z organizowanym szkoleniem (zgodnie z Ust. z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926
z późniejszymi zmianami).
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na otrzymywanie informacji o szkoleniach organizowanych przez Lab ISO Consulting Radosław
Keller w rozumieniu ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (Dz. U. z 2002 r. nr 144 poz. 1204).
* niepotrzebne skreślić

………….……………………………………………
Data i czytelny podpis uczestnika lub osoby upoważnionej
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia zaplanowanego w danym miejscu i terminie w przypadku braku minimalnej liczby uczestników.
W takim przypadku wszelkie dokonane przez uczestników wpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone.

Lab ISO Consulting Radosław Keller
ul. Jaworowa 12A/8, 21-040 Świdnik, tel. +48 781 833 122
NIP 7123262273 REGON 369243076
http://www.labiso.pl/

