
 
 

KARTA ZGŁOSZENIOWA - SZKOLENIE DWUDNIOWE  

Rewolucyjne zmiany z 2021 r. dotyczące rozliczeń ciepła w budynkach wielolokalowych 

oraz 

Windykacja w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych  

Data: 14-15 października 2021 r. 

Miejsce: HOTEL  „LAS”  Piechowice ul. Turystyczna 8 

Dane osobowe: 
  IMIĘ I NAZWISKO   

  STANOWISKO:   

  ADRES DO KORESPONDENCJI:   

  DANE DO KONTAKTU: e-mail: 

 

telefon  

 

Dane do rachunku: 
 IMIĘ I NAZWISKO / NAZWA FIRMY:  

 

 

 

 

 ADRES: 

 

 

  

 NIP / PESEL:   

 DANE DO KONTAKTU: e-mail: 

 

telefon  

 

□ Koszt uczestnictwa dla firm członkowskich KIGN 590,00 zł  

□ Koszt uczestnictwa  dla pozostałych osób  690,00 zł 
 

powyższą kwotę prosimy wpłacić na konto: 

Delegatury Dolnośląskiej KIGN 

nr rachunku: 58 1020 5242 0000 2502 0384 2606 

w tytule przelewu proszę podać datę szkolenia oraz imię i nazwisko uczestnika 
WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1. Organizatorem szkolenia jest Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami –Delegatura Dolnośląska, zwana dalej Organizatorem. 

2. Wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia równoznaczne jest ze zobowiązaniem się do uczestnictwa w szkoleniu i uiszczenia opłaty. Przesłanie 

wypełnionej karty uczestnictwa do Organizatora stanowi zawarcie umowy pomiędzy Organizatorem a Zgłaszającym.  

3. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia przez Organizatora jest dokonanie wpłaty na konto podane na karcie zgłoszenia oraz przesłanie dowodu wpłaty za 

udział Zgłaszającego w szkoleniu. Do 7 dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty zostanie wystawiony rachunek i przesłany pocztą na podany 

adres lub adres mailowy podany na karcie. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia, Organizator 

zobowiązany jest do zwrotu dokonanych wpłat do 7 dni roboczych.  

5. W wypadku nie zebrania wystarczającej liczby uczestników, Organizator najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia mailowo powiadomi 

uczestników o odwołaniu szkolenia.  

6. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu możliwa jest tylko w formie pisemnej najpóźniej na 3 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia. W 

wypadku rezygnacji ze szkolenia, Organizator zobowiązany jest do zwrotu dokonanej wpłaty do 7 dni roboczych.  

7. Brak pisemnej rezygnacji najpóźniej na 3 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia będzie skutkował obciążeniem Zgłaszającego całkowitym 

kosztem za udział w szkoleniu. Brak wpłaty nie jest równoznaczny z rezygnacją ze szkolenia.  

8. Dopuszcza się zmianę osoby zgłoszonej, po uprzednim pisemnym poinformowaniu Organizatora. 

9. Organizator dopuszcza zmianę formy płatności na pisemną prośbę Zgłaszającego.  
 

√ Oświadczam, że zapoznałem/-am się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu oraz zobowiązuję się do zapłaty całości kwot wynikających z 

niniejszej umowy. 

 

√ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora, w celu realizacji zgłoszenia oraz w celu przesyłania informacji o 

szkoleniach. Oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a przez Delegaturę Krajowej Izby Gospodarki 

 
………………………………………………………………… 

                        data i podpis osoby    upoważnionej 

KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ PROSIMY PRZESŁAĆ DO 20.09.2021: 

na adres e-mail: wroclaw@kign.pl 


