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KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU 

☐  FSPCA Kontrole Prewencyjne w bezpieczeństwie żywności (Szkolenie dla PCQI) 

☐  Znakowanie Żywności Przeznaczonej na Eksport do USA (Interpretacja Przepisów FDA) 

 

Wybrany termin szkolenia:…………………………………………………………………………………………………….. 

DANE OSOBOWE  

NAZWISKO  IMIĘ  

STANOWISKO  
 

 
TELEFON  

E-MAIL 
 

 

FIRMA  

Pełna nazwa, ulica, 
numer, miasto,         

kod, województwo 

 

 

OSOBA KONTAKTOWA 

 

 

 

E-MAIL  

WARUNKI UCZESTNICTWA 

 Koszt udziału w szkoleniu: 

▪ Znakowanie Żywności Przeznaczonej na Eksport do USA 2500 PLN 
▪ FSPCA Kontrole Prewencyjne w bezpieczeństwie żywności 3000 PLN 

▪ VAT 0% (Reverse Charge - Podatek VAT rozlicza nabywca) 
▪ Cena szkolenia obejmuje: organizację szkolenia, materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch, koszt wydania certyfikatu  

▪ Cena szkolenia nie obejmuje: zakwaterowania, kosztów związanych z dojazdem 
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia  oraz dokonanie płatności na  konto: 

ING Bank Sląski   
Nr rachunku: 
25 1050 1041 1000 0091 4055 5997  ***PŁATNOŚĆ W POLSKICH ZŁOTYCH (PLN)*** 

Tytułem: Nazwa Szkolenia/Warszawa/Imię i Nazwisko/Firma 

OŚWIADCZENIA 

Realizacja szkolenia uzależniona jest od liczby zgłoszeń. Zbyt mała liczba zgłoszeń uprawnia ProFOOD Consulting LLC do rezygnacji z organizacji szkolenia. 

ProFOOD Consulting LLC. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu bez podania przyczyny. W przypadku odwołania szkolenia odpowiedzialność finansowa ProFOOD 

Consulting LLC. będzie ograniczona wyłącznie do zwrotu wniesionej przez uczestnika opłaty. 

Anulowanie zgłoszenia na szkolenia może nastąpić do 21 dni kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia szkolenia. Wniesiona opłata  pomniejszona o koszty adminstracyjne (100 USD) zostanie 
zwrócona na konto wpłacającego. 

Rezygnacja w terminie późniejszym niż 21 dni kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia szkolenia wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100% ceny 
szkolenia. 

Nieobecność na szkoleniu wiąże się z koniecznością pokrycia pełnej opłaty za szkolenie w wysokości 100 %. 

Zmiana osoby uczestniczącej na inną dozwolona jest do dnia rozpoczęcia szkolenia.  

Certyfikaty będą wystawione wyłącznie dla osób zarejestrowanych i czynnie uczestniczących w całym szkoleniu. 

Na szkoleniach obowiązuje zakaz utrwalania obrazu i dźwięku. 

ProFOOD Consulting zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnika bez wyjaśnienia.  

Szkolenia prowadzone przez ProFOOD Consulting LLC. na terenie krajów Unii Europejskiej nie zawierają podatku VAT (REVERSE CHARGE- Podatek VAT rozlicza nabywca).  

Dostarczenie niniejszego formularza zgłoszeniowego do ProFOOD Consulting LLC.  potwierdza zapoznanie się i akceptację powyższego regulaminu. 

 

 

Miejscowość / data Podpis osoby upoważnionej Pieczęć firmy 

 

http://www.profoodconsulting.com/

