
  

Zgłoszenie udziału w szkoleniu „Zdrowy Biust – nauka samobadania piersi” 

Prosimy o przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego na adres email: 
biuro@zdrowybiust.eu 

Tak, zgłaszam udział w szkoleniu „Zdrowy Biust – nauka samobadania piersi”: 

Nazwa firmy ………………………………………………………………………………………………………… 
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej………………………………………………….………………..………….….. 
Tytuł służbowy …………………………………..…………………………………....……………………………. 
Adres …………………………………………….……………………………………...……………………..…… 
tel. …………………………….……………..…….. email ……………………………...………..………………. 
NIP…………………………………………………………………………………………....…………………….. 

Zgłaszamy udział w szkoleniu następujących uczestników: 

Koszt udziału w jednym dniu szkoleniowym dla jednej osoby wynosi:  500 PLN + 23% VAT * 

Łączny koszt udziału wszystkich zgłaszanych osób: ..……………………………….. = PLN + 23% VAT * 

Numer konta w PKO BP: 39 1020 3437  0000 1002 0215 1975 

* Koszt udziału uczestnika w szkoleniu „Zdrowy Biust – nauka samobadania piersi” ponosi Fundacji „Zdrowy 
Biust” zs. w Pabianicach, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy uczestnik zrezygnuje z udziału w szkoleniu, 
zostanie z niego wykluczony lub z jakichkolwiek przyczyn nie weźmie udziału w szkoleniu zgłaszający 
zobowiązany jest zwrócić koszt związany z jego udziałem na rzecz Fundacji „Zdrowy Biust” z s. w Pabianicach 

Złożenie podpisu oznacza akceptację Regulamin uczestnictwa w szkoleniu „Zdrowy Biust – nauka samobadania 
piersi”.  

Miejscowość, data                                    Imię i Nazwisko (podpis) osoby zgłaszającej 

                   …….…………………………..…                           ……………...
……………………………………………………… 

Organizatorem Szkolenia oraz Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Zdrowy Biust” z siedzibą w Pabianicach. 
Osoba zgłaszająca chęć udziału w szkoleniu wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez nią danych osobowych w celach 
promocyjnych i marketingowych działalności prowadzonej przez Fundację „Zdrowy Biust”, świadczonych usług i oferowanych 
produktów.  
Osoba zgłaszająca chęć udziału w szkoleniu wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji 
handlowych dotyczących działalności Fundacji „Zdrowy Biust” oraz jej klientów. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 
Przetwarzanie danych osobowych następuje w celu zawarcia i wykonania zawartych umów przez okres prawnie uzasadniony. 
W związku z przetwarzaniem danych przysługuje prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, wniesienia 
sprzeciwu, przenoszenia, wniesienia skargi. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Dane 
osobowe zawarte na formularzu zostaną umieszczone w bazie danych Fundacji „Zdrowy Biust” w Pabianicach i będą 
wykorzystywane przez administratora danych osobowych wyłącznie w celu podwyższenia jakości oferowanych Państwu usług i 
działań marketingowych. 

Data Temat Liczba osób

17.11.2019 Zdrowy Biust – nauka samobadania 
piersi

27.11.2019 Zdrowy Biust – nauka samobadania 
piersi

Imię i nazwisko 17.11.2019 27.11.2019

1 ……………………………………………………………………

2 ……………………………………………………………………

3 ……………………………………………………………………



Regulamin uczestnictwa w szkoleniu „Zdrowy Biust – nauka samobadania piersi” 

1. Organizatorem szkolenia jest Fundacja Zdrowy Biust z siedzibą w Pabianicach przy ul. Lutomierska 48, 
95-200 Pabianice, NIP 7312062440, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 
Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 
0000747088. 

2. Przepisy niniejszego regulaminu (zwanego dalej „Regulaminem”) stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa 
w szkoleniu „Zdrowy Biust – nauka samobadania piersi” i obowiązują wszystkich uczestników.  

3. Uczestnikiem szkolenia może być każda osoba zainteresowana tematem szkolenia pod warunkiem dokonania 
prawidłowego zgłoszenia jej uczestnictwa w szkoleniu. 

4. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu następuje poprzez prawidłowe wypełnienie i podpisanie zgłoszenia udziału w 
szkoleniu „Zdrowy Biust – nauka samobadania piersi” oraz niniejszego Regulaminu i przesłanie ich na adres email: 
biuro@zdrowybiust.eu co jest równoznaczne z wyrażeniem chęci zawarcia umowy o nabycie szkolenia. 

5. Ilość miejsc w szkoleniu jest ograniczona. O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Za termin 
dostarczenia zgłoszenia przyjmuje się datę jego wpływu do Organizatora.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia niekompletnych zgłoszeń. 

7. Całkowity koszt szkolenia jednego uczestnika wynosi 500,00 złotych netto (615,00 złotych brutto) i zostanie on w 
całości (z zastrzeżeniem ust. 8 niniejszego Regulaminu) pokryty przez Fundację Zdrowy Biust zs. w Pabianicach. 

8. W sytuacji, gdy uczestnik zrezygnuje z udziału w szkoleniu albo zostanie z niego wykluczony lub z jakichkolwiek 
przyczyn nie weźmie udziału w szkoleniu zgłaszający zobowiązany jest zwrócić na rzecz Fundacji Zdrowy Biust zs. 
w Pabianicach koszt związany ze szkoleniem zgłoszonego przez niego uczestnika, tj. kwotę 615,00 złotych brutto. 

9. O miejscu szkolenia uczestnicy zakwalifikowanym do udziału w szkoleniu zostaną powiadomieniu przez Organizatora 
w terminie 5 dni po zakończeniu zapisów na szkolenie. 

10. Każda osoba zakwalifikowana do uczestnictwa w szkoleniu zostanie o tym indywidualnie poinformowana przez 
Organizatora szkolenia. 

11. Akceptując niniejszy Regulamin osoba zgłaszająca swój udział w szkoleniu oświadcza, że jej stan zdrowia umożliwia 
uczestniczenie w szkoleniu bez zagrożenia zdrowia swojego i innych uczestników. 

12.  Organizator ma prawo do zmiany lub odwołania terminu szkolenia. 

13. Zabrania się filmowania, nagrywania i fotografowania zajęć oraz materiałów dydaktycznych. 

14. Zabrania się spożywania alkoholu, palenia tytoniu, stosowania innych środków odurzających na terenie obiektu oraz 
uczestnictwa w szkoleniu pod ich wpływem, pod rygorem wykluczenia uczestnika szkolenia. 

15. Organizator szkolenia nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe z winy uczestnika kursu oraz 
za zaginione lub zniszczone mienie uczestników szkolenia. 

16. W przypadku złamania Regulaminu przez uczestnika Organizator ma prawo do wykluczenia uczestnika ze szkolenia w 
trybie natychmiastowym.  

17. Organizator zastrzega możliwość zmiany planu szkolenia. 

……………………………………………………………. 
(data i podpis zgłaszającego chęć uczestnictwa w szkoleniu)


