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ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W SZKOLENIU
Należy wypełnić i przesłać na nasz adres formularz zgłoszenia uczestnictwa.
Balluff Sp. z o.o. 
ul. Graniczna 21A

54-516 Wrocław
Tel. 71 382 09 00
Fax 71 338 49 30
e-mail: szkolenia.pl@balluff.pl
www.balluff.pl/szkolenia

Niestety nie mogę wziąć udziału w szkoleniach, ale interesują mnie
inne wydarzenia organizowane przez firmę Balluff.
Proszę o przesyłanie materiałów informacyjnych.

Chcę wziąć udział w następującym szkoleniu.

Warunki zgłoszeń i uczestnictwa
Zgłoszenie
Należy zgłaszać się wyłącznie w formie pisemnej. Zgłoszenia można przesyłać do 10 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Ponieważ 
liczba uczestników jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Po zgłoszeniu otrzymacie Państwo pisemne potwier-
dzenie. Zgłoszenie udziału w szkoleniu oznacza akceptację warunków uczestnictwa.  

Rezygnacja z udziału
W przypadku rezygnacji do 10 dni przed rozpoczęciem szkolenia nie powstają dodatkowe zobowiązania ani koszty. W przypad-
ku anulowania zgłoszenia po tym terminie, należy zapłacić 80% ceny szkolenia. W przypadku niepojawienia się na szkoleniu bez 
uprzedzenia, uczestnik ponosi cały koszt szkolenia. Jeśli w szkoleniu weźmie udział inna osoba, można o tym poinformować w 
dniu szkolenia.

Wyłączenie z odpowiedzialności
Firma Balluff zastrzega sobie prawo do odwołania szkoleń lub powołania osób zastępujących prowadzących w przypadku niepeł-
nej obsady, nieobecności wykładowcy lub z innych powodów, nawet po potwierdzeniu uczestnictwa. W związku z tym nie istnieje 
możliwość wnoszenia roszczeń odszkodowawczych wobec firmy Balluff.
Firma Balluff nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędne informacje techniczne przekazywane ustnie, pisemnie lub w 
materiałach podczas szkoleń. Ponadto firma Balluff nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednie i pośrednie wynikające 
z tych błędów.  

Świadczenia
Opłata za uczestnictwo obejmuje udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i certyfikat. W kosztach uwzględniono posiłek w trak-
cie szkolenia. Koszty zakwaterowania każdy uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

Ceny
Ceny odnoszą się do jednej osoby. Do podanych cen należy doliczyć obowiązkowy podatek VAT (stan z 2018 roku: 23 procent). 
Podane ceny obowiązują do 28.02.2019.

Kod zamówieniowy

Termin

Podpis

Dla każdego uczestnika należy wypełnić osobny formularz.
Dziękujemy
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