
 
 
 

 
 

Szkolenie : Jak budowa ć relacje biznesowe  
z partnerami z krajów Zatoki Arabskiej oraz prowadz ić 

działalno ść w kraju muzułma ńskim? 
 

30 listopada 2017 r. 
 

Siedziba JG BUSINESS SUPPORT 
ul. Grójecka 5, Warszawa 

 
 
Imię i nazwisko  
 
Osoba kontaktowa  
 
Telefon  
 
e-mail  
 
Faks  
 
DANE DO FAKTURY: 
 
Firma  
 
Ulica  
 
Miejscowość Kod pocztowy  
 
NIP  
 
Warunki uczestnictwa: 
 
1. Uczestnictwo w konferencji jest odpłatne, kwota uczestnictwa pokrywa wyłącznie koszt realizacji spotkania. Koszt 

uczestnictwa jednej osoby w konferencji wynosi: 997 PLN netto + VAT (1226,31 PLN brutto) . 

2. Cena uczestnictwa obejmuje: prelekcję, druki, przerwy kawowe. Cena nie zawiera innych niż powyżej wymienionych 
kosztów organizacyjnych, w tym kosztów dojazdu, noclegu, wyżywienia.   
 
3. Czas trwania konferencji obejmuje 3 godziny zegarowe. 
 
4. W celu rejestracji na konferencję należy wypełnić formularz i wysłać na adres  office@jgbs.pl. Wysłanie wypełnionego 
formularza jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem szkolenia:  
JG BUSINESS SUPPORT sp. z o.o. i zgodą Uczestnika na wszelkie zobowiązania wynikające z umowy.   
 
Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia udziału w konferencji zostanie wysłane do Uczestnika w ciągu 3 dni roboczych od 
otrzymania formularza zgłoszeniowego. W przypadku nie otrzymania potwierdzenia prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 
22 427 75 91 lub e-mail: office@jgbs.pl.   

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 



 
6. O przyjęciu na listę Uczestników szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń. JG BUSINESS SUPPORT sp. z o.o. zastrzega 
sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w konferencji w przypadku, gdy lista Uczestników jest już 
zamknięta.  
 
7. Faktura VAT wystawiona zostanie Uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty otrzymania płatności za konferencję, wysłana e-
mailem i/lub pocztą na adres wskazany w formularzu lub przekazana do rąk własnych Uczestnika w dniu konferencji.  
 
8. Uczestnik może odwołać udział w szkoleniu poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu na adres e-mail Organizatora: 
office@jgbs.pl. W przypadku braku możliwości udziału w konferencji Uczestnik może zgłosić inną osobę na swoje miejsce.  
 
9. Zgłoszenie rezygnacji z udziału w konferencji w ciągu 12 dni przed terminem wydarzenia nie oznacza żadnych zobowiązań 
finansowych. Odwołanie uczestnictwa po tym terminie lub nie stawienie się na konferencji oznacza obciążenie Uczestnika 
pełnymi kosztami. Decydująca jest data wpłynięcia pisemnej rezygnacji do Organizatora. W sytuacji, gdy opłata za udział w 
konferencji została wcześniej uregulowana przez Uczestnika, wpłacona kwota zostanie zwrócona na rachunek bankowy 
wskazany w formularzu zgłoszenia.   
 
10. JG BUSINESS SUPPORT sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w przypadku nie dokonania przez 
Uczestnika płatności na wskazanych warunkach określonych w Warunkach Uczestnictwa.   
 
11. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konferencji w przypadku nie zgłoszenia się minimalnej liczby 

Uczestników pozwalającej na odbycie się imprezy, a także w przypadku przyczyn niezależnych od Organizatora. 
 
 

 

Upowa żniam JG BUSINESS SUPPORT sp. z o.o.  do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy. 
 

Płatno ści tytułem uczestnictwa w konferencji prosimy przes yłać na rachunek  
bankowy JG BUSINESS SUPPORT sp. z o.o.:  

66 1090 1841 0000 0001 3316 4264 
 

Prosimy o przesłanie wypełnionego formularza na adr es e-mail: 
office@jgbs.pl  

 
 
• Oświadczam, że akceptuję warunki uczestnictwa w konferencji. 
 
• Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez JG BUSINESS SUPPORT sp. z o.o. w 

Warszawie w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. 

o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). Wiem, że mam pełne prawo do 

wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy. 
 
• Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od JG BUSINESS SUPPORT sp. z o.o. na podany adres 

e-mail (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych - tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 

922). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody. 
 
Data ............................................ Podpis .................................... Pieczątka Firmy………………………….. 
 

JG BUSINESS SUPPORT sp. z o.o ., ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa, NIP: 5270105042, www.jgbs.pl. 


