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FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE PRZYGOTOWAWCZE  / EGZAMIN* 

 

 

MODUŁ…….………NAZWA SZKOLENIA/EGZAMINU* …………………………………………......……….…….… 

 

………………………………………………………………………………………………………..KATEGORIA….….… 

 

PLANOWANA DATA SZKOLENIA (zgodna z harmonogramem) …………………………………….……...…………..   

 

DANE (Adres do szybkiej korespondencji z osobą zgłaszającą) ( tel., ………………………., email:……….………..………..) 

 

Osoba fizyczna                                                                                                              Firma                                                                                                                                                                         

 
                

 

LISTA OSÓB ZGŁASZANYCH 

 

NAZWISKO I IMIĘ 
Nazwa firmy lub w przypadku zgłoszenia osoby 

fiz.- adres zamieszkania, adres korespondencji 

Data i miejsce urodzenia, 

PESEL, nr dowodu osobistego. 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U.z 2016r., poz. 922) wyrażam zgodę na 

gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów organizacyjnych, w tym przeprowadzenia szkolenia/egzaminu. 

Zostałem/am poinformowany/na, że miejscem przetwarzania danych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, z 

siedzibą ul. Pocztowa 54, 22-100 Chełm, oraz o przysługującym mi prawie dostępu do treści  moich danych oraz ich poprawiania. 

 
 …………………………………………….. 

          Podpis 

 

OŚWIADCZENIE FIRMY: 

 

Firma jest płatnikiem podatku VAT i jest uprawniona do otrzymywania faktur VAT (proszę skreślić jeśli nie dotyczy). 

 

Niniejszym upoważniamy PWSZ w Chełmie do wystawienia  faktury VAT bez podpisu nabywcy. 

 

 

 

 
 Podpis osoby upoważnionej, np. Prezes / Dyrektor, Główny Księgowy                                                                                

* Niepotrzebne skreślić 
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DANE DO FAKTURY (Nazwa, Adres)

                               

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

 

 

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

 

 

NIP…………………………………..REGON………………..……………. 

 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA  

 

ROZKŁADY ZAJĘĆ, MIEJSCE KURSÓW 

1. Organizatorem szkolenia jest Organizacja Szkolenia Personelu Technicznego PANS w Chełmie (PL.147.0008), 

 zwana dalej „OSPT”. 

2. Szkolenie będzie prowadzone w oparciu o przepisy PART 66.  

3. Cena szkolenia obejmuje: materiały szkoleniowe, egzamin końcowy, certyfikat. Cena egzaminu obejmuje: 

egzamin, certyfikat. Egzaminy poprawkowe nie są objęte ceną kursu/egzaminu. 

4. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu/egzaminie jest otrzymanie przez OSPT wypełnionego formularza oraz 

wpłaty. Formularz powinien zostać złożony drogą elektroniczną part147@panschelm.edu.pl, lub pocztową 

(adres: OSPT PANS w Chełmie, ul. Pocztowa 54, 22-100 Chełm). 

5. Szkolenia odbywają się zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej OSPT PWSZ  

w Chełmie. OSPT rezerwuje sobie prawo do zmiany opublikowanego harmonogramu. W przypadku odwołania 

kursu PWSZ w Chełmie dokona zwrotu wniesionych opłat. 

 

OPŁATY 

1. Uczestnik szkolenia/egzaminu wnosi opłatę w wysokości zależnej od rodzaju szkolenia,  zgodną ze stawkami 

zamieszczonymi na stronie internetowej OSPT ora załączniku do niniejszego formularza. 

2. Opłatę, o której mowa w ust. 1 Uczestnik szkolenia zobowiązuje się wnieść w terminie do 7 dni przed 

rozpoczęciem szkolenia, a w przypadku zgłoszenia wyłącznie do egzaminu w terminie 2 dni przed egzaminem,   

na konto PANS w Chełmie: PANS w Chełmie, ul. Pocztowa 54, 22-100 Chełm: Bank PEKAO SA I O/Chełm 

NRB: 91 1240 2223 1111 0010 5570 5911 
3. Za datę uiszczenia opłaty uważa się datę potwierdzenia dokonania wpłaty. 

4. Faktura VAT wystawiana jest na wniosek uczestnika szkolenia w ciągu 7 dni od wpłaty należności.  

 

REZYGNACJA, ZASTĘPOWANIE I PRZENOSZENIE 

1. Rezygnacja może nastąpić do 5 dni przed szkoleniem, a w przypadku zgłoszenia wyłącznie do egzaminu 2 dni 

przed terminem egzaminu. 

2. Uczestnikowi szkolenia przysługuje zwrot wniesionej opłaty, wyłącznie w przypadku rezygnacji złożonej w 

terminach określonych w ust. 1. Zwrotu dokonuje się wyłącznie na pisemny wniosek Uczestnika szkolenia 

złożony do Rektora PANS w Chełmie, na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika szkolenia.  

3. Nieobecność na szkoleniu lub jakichkolwiek zajęciach przewidzianych Harmonogramem Szkolenia, nie stanowi 

podstawy do zwrotu lub pomniejszenia  dokonanych wpłat. 

4. Zmiana osoby uczestniczącej na inną dozwolona jest do dnia rozpoczęcia się kursu. Decyzja zmiany terminu na 

inny może być potraktowana jako rezygnacja z kursu. 

 

 

Akceptuję warunki uczestnictwa: 

 

 

 

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

  Miejscowość, Data      Podpis 

mailto:part147@panschelm.edu.pl

