
E-mail

Telefon komórkowy

E-mail

Telefon komórkowy

E-mail

Telefon komórkowy

E-mail

Telefon komórkowy

ul.

NIP Nr zam.

Tel.

GSM

KARTA 

ZGŁOSZENIOWA

KARTĘ PROSZĘ PRZESŁAĆ NA 

ADRES:

ZAPISY@ONESTEPUP.PL

Termin

Miasto

SZKOLENIE

Temat szkolenia

UCZESTNICY

DANE DO FAKTURY

Nazwa firmy

* Rezerwacja noclegu za pośrednictwem One Step Up sp. z o.o. zobowiązuje do zapłaty za usługę zarówno w przypadku nie skorzystania z usługi, 

jak również odwołania usługi w czasie krótszym niż regulaminowe 5 dni roboczych.

Kod i miasto

Data przyjazdu Data wyjazdu

faktura za nocleg płatna w hotelu

faktura łączna za szkolenie i nocleg (pakiet, 23% VAT)

Data przyjazdu Data wyjazdu

Imię i nazwisko

OSOBA ZGŁASZAJĄCA

Liczba pokoi

Liczba pokoi

Pokój dwuosobowy

E-mail

NOCLEGI

Proszę o rezerwację noclegów* Rodzaj płatności za noclegi

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od One Step Up Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji zlecenia.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń One Step Up sp. z o.o., drogą elektroniczną na podane adresy poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030).

Oświadczam, że akceptuję warunki regulaminu znajdującego się na stonie onestepup.pl

 oraz zobowiązuję się do dokonania opłaty w wysokości:

Zgody

Do podanej kwoty zostanie doliczony VAT w wysokości 23%. Powyższa cena nie zawiera kosztu ewentualnych noclegów.

Należność za szkolenie:

0,00 zł netto

Podsumowanie

Liczba uczestników

Cena jednostkowa

Uczestnik nr 1

Uczestnik nr 2

Uczestnik nr 3

Uczestnik nr 4

Imię i nazwisko

Stanowisko

Imię i nazwisko

Stanowisko

Imię i nazwisko

Stanowisko

One Step Up Sp. z o. o., Biuro: Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa, NIP: 5342590119, REGON: 381941753, KRS: 0000760780

Imię i nazwisko

Stanowisko

Telefon

Pieczątka i podpis

Pokój jednoosobowy

Proszę o wysłanie fv mailem na adres

tak

nie


