ZGŁOSZENIE UDZIAŁU
2-DNIOWE WEBINARIUM
I WEBINARUM
Suplementy diety
II WEBINARIUM
Znakowanie i E-commerce
Termin: 26-27.10.2021 r.
Wypełniony drukowanymi literami formularz prosimy przesłać mailem na adres: foodie@foodie.pl
Zgłaszam udział:

I WEBINARIUM 26.10.2021 r. SUPLEMENTY DIETY
UCZESTNIK 1
UCZESTNIK 2
IMIĘ
NAZWISKO
STANOWISKO
DZIAŁ
TEL. KONTAKTOWY
E-MAIL
NABYWCA
(pełna nazwa Firmy)
ADRES
NIP

II WEBINARIUM 27.10.2021 r. ZNAKOWANIE
IMIĘ
NAZWISKO
STANOWISKO
TEL. KONTAKTOWY
E-MAIL
NABYWCA
(pełna nazwa Firmy)
ADRES
NIP

Foodie Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000573443, o numerze REGON 141401528, NIP 1231147198;
BIURO: ul. Hoża 39 lok. 8, 00-681 Warszawa, tel.: 22 110 34 24; www.foodie.pl, e-mail: foodie@foodie.pl
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Koszt uczestnictwa 1 osoby w WEBINARIUM - Znakowanie w dniu 26.10.2021 r. (należy wpisać: X):




600 zł + 23% VAT
rabat 10 % - przy zgłoszeniu 2 lub większej liczby osób z tej samej firmy

Koszt uczestnictwa 1 osoby w WEBINARIUM – Suplementy diety w dniu 27.10.2021 r. (należy wpisać:
X):




600 zł + 23% VAT
rabat 10 % - przy zgłoszeniu 2 lub większej liczby osób z tej samej firmy lub uczestnictwie w 2
Webinariach

Koszt uczestnictwa 1 osoby w 2 WEBINARIACH, tj. 26-27.10.2021 r. (należy wpisać: X):




1000 zł + 23% VAT
rabat 10 % - przy zgłoszeniu 2 lub większej liczby osób z tej samej firmy

Ww. koszt obejmuje: prezentacje oraz certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej, 7-dniowy
dostęp po webinarium do nagranych prezentacji, a także udzielenie odpowiedzi na zadane pytania
do zagadnień omawianych podczas obu webinariów, zgłoszone e-mailowo lub na czacie w trakcie
wydarzenia.
Warunki uczestnictwa
• Wypełnione i podpisane Zgłoszenie Udziału przesłane do Foodie Sp. z o.o. Sp. k. drogą elektroniczną
stanowi zawarcie umowy, na podstawie której zostaje wystawiona i przesłana do Nabywcy
elektroniczna faktura.
• Nabywca zobowiązuje się do uregulowania wynikających z niniejszej umowy należności przelewem
na konto Foodie Sp. z o.o. Sp. k.:
BRE Bank S.A., ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, Nr rachunku: 11 1140 2004 0000 3202 5256 2556
• Rezygnacja z udziału w szkoleniu tylko w formie pisemnej, maksymalnie do 20.10.2021 r.
• Nabywca zobowiązuje się do wykorzystania przekazanych materiałów wyłącznie do użytku
wewnętrznego. Sp. z o.o. Sp. k. Foodie zachowuje prawa autorskie do wszystkich przekazanych
narzędzi i technik oraz udostępnia je Nabywcy na zasadach użyczenia.
• Foodie Sp. z o.o. Sp. k. zastrzega sobie prawo odmówienia Zgłaszającemu udziału w Webinarium.
Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję ww. warunki uczestnictwa w Webinarium.

……………………………………
data

………………………………………………………................
podpis/pieczęć firmy

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wraz z fakturą proforma zostanie przesłane do Państwa mailem.
W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt z biurem Foodie (dane w stopce).
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