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Centrum Szkoleniowe SAS Institute 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW NA SZKOLENIE 

Nazwa szkolenia: ...........................................................................................................................................................  

Data szkolenia:  .............................................................................................................................................................  

Zgłaszający (dane do wystawienia faktury) 

Firma:  

NIP:  

Adres:  

Telefon:  
 

Lista uczestników:  

L.p. Imię i nazwisko uczestnika E-mail uczestnika * 
Cena netto **  

w PLN 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    
 

*  Na podany adres, na 7 dni przed szkoleniem, zostanie przesłane zaproszenie na szkolenie. 

** Szkolenia prowadzone przez Centrum Szkoleniowe SAS Institute objęte są 23% stawką VAT. 

Fakturę przesłać do: 

Osoba:  

Adres:  

Centrum Szkoleniowe SAS Institute zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta opłatą operacyjną w wysokości 30% pełnej kwoty szkolenia wg cennika + VAT 

w przypadku rezygnacji ze szkolenia do 5 dni roboczych przed planowaną datą rozpoczęcia szkolenia oraz 50% pełnej kwoty za szkolenie wg cennika + VAT 

w przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed planowaną datą rozpoczęcia szkolenia. Rezygnacja ze szkolenia w terminie krótszym niż 3 dni robocze związana 

jest z obciążeniem Klienta opłatą w wysokości 100% pełnej kwoty za szkolenie wg cennika + VAT. Pozostałe warunki uczestnictwa w szkoleniach Centrum 

Szkoleniowego SAS Institute zawarte są w Regulaminie szkoleń. Regulamin szkoleń dostępny jest pod adresem www.sas.com/poland/szkolenia w sekcji 

„Szkolenia”. 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem szkoleń oferowanych przez Centrum Szkoleniowe SAS Insitute. 

Data:  ......................................  Podpis:  ...................................................   

Firma  .......................................................  upoważnia SAS Institute Sp. z o.o., ul. Gdańska 27/31, 01-633 Warszawa, NIP: 118-00-85-523 do 

wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. 
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