
Karta zgłoszeniowa: 
Zgłaszam uczestnictwo w szkoleniu organizowanym przez Cann Advisory spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie 00-057, Plac Jana Henryka Dąbrowskiego 1,  

i zobowiązuję się do zapłaty za usługi zgodnie z ceną i na warunkach określonych poniżej 
 

Cann Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.  
Plac Jana Henryka Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa 

Sąd Rejestrowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS 
Nr KRS: 0000508740, Nr NIP: 5252586516 

www.cann.pl 
tel: +48 22 616 20 32 

e-mail: szkolenia@cann.pl, info@cann.pl 

Temat szkolenia Wycena spółek oraz wartości niematerialnych i prawnych 
Termin  18 – 19 listopada 2014 r. 
Miejsce szkolenia Warszawa, Centrum Chmielna, ul. Chmielna 132/134 
Koszt szkolenia  1.400 PLN netto plus 23% VAT (1.722 PLN brutto) 

Dane uczestnika: 
Imię i nazwisko 
 

 
 

Stanowisko 
 

 

Telefon  
 

E-mail 
 

 
 

Podmiot zgłaszający 
Nazwa firmy 
 

 

Adres 
 

 

NIP 
 

 

Imię i nazwisko osoby 
kontaktowej 

 

Telefon 
 

 

E-mail 
 

 

Warunki uczestnictwa w szkoleniu Cann Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. (dalej „CA”): 
1) Uczestnik wypełni i odeśle skan podpisanej karty zgłoszeniowej pocztą elektroniczną na adres e-mail: szkolenia@cann.pl 
nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. 
2) Po otrzymaniu zgłoszenia CA potwierdzi drogą elektroniczną przyjęcie zgłoszenia na szkolenie.  
3) Szkolenie zostanie potwierdzone/odwołane najpóźniej na 6 dni przed planowanym terminem jego realizacji.  
4) Po potwierdzeniu szkolenia CA wyśle do uczestników fakturę proforma, na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia, na 
podstawie której należy dokonać wpłaty na konto CA: Idea Bank S.A. nr 30 1950 0001 2006 0856 8667 0003. 
5) Po otrzymaniu przelewu CA wystawi fakturę VAT. 
6) Rezygnacje należy złożyć pisemne (podpisany skan mailem) nie później niż na 6 dni przed terminem realizacji szkolenia. 
Wniesienie rezygnacji po tym terminie skutkuje koniecznością pokrycia w 100%-ach opłaty za udział w szkoleniu. 
Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty. 
7) CA zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych. 
 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez CA w zakresie niezbędnym do obsługi 
szkolenia oraz prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08. 1997r. o Ochronie 
Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Zamawiający ma pełne prawo do wglądu i zmiany danych, jak też 
ich usunięcia z bazy. 

 

 Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowej na temat nowych produktów i usług 
CA zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002 r. o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). 
Zamawiającemu w każdym momencie przysługuje prawo do odwołania udzielonych zgód. 

 
Oświadczam, iż znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu: 
 

 
Data: 
 
 

 
Podpis: 

Pieczątka 
Firmy: 

 

 


