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  KARTA ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE W GDAŃSKU 

 

Wypełniony i podpisaną kartę zgłoszenia na szkolenie przesłać na adres e-mail: gdansk@logipoint.eu 

Wybierz temat szkolenia 

 

☐ Podstawy budowy sieci oraz konfiguracji aktywnych urządzeń sieciowych (1 dzień), szkolenie w godzinach 9 – 16, Gdańsk 
480 zł netto za osobę (cena promocyjna), 580 zł netto za osobę (cena regularna) 

☐  Warsztaty z zarządzania infrastrukturą okablowania strukturalnego (2 dni), szkolenie w godzinach 9 – 16, Gdańsk 
960 zł netto za osobę (cena promocyjna), 1160 zł netto za osobę (cena regularna) 

☐  Transmisja danych w instalacjach CCTV, PPOŻ, LAN (1 dzień), szkolenie w godzinach 9 – 16, Gdańsk 
480 zł netto za osobę (cena promocyjna), 580 zł netto za osobę (cena regularna) 

☐  Instalacje teletechniczne – dobre praktyki (1 dzień), szkolenie w godzinach 9 – 16, Gdańsk 
 530 zł netto za osobę (cena promocyjna), 630 zł netto za osobę (cena regularna) 

☐  Warsztaty z technologii światłowodowych (2 dni), szkolenie w godzinach 9 – 16, Gdańsk 
 860 zł netto za osobę (cena promocyjna), 1160 zł netto za osobę (cena regularna) 

☐  Warsztaty z technologii światłowodowych – edycja weekendowa (2 soboty), szkolenie w godzinach 9 – 16, Gdańsk 
860 zł netto za osobę (cena promocyjna), 1160 zł netto za osobę (cena regularna) 

Data szkolenia:  

Miejsce szkolenia: Sala szkoleniowa Logipoint Polska Sp. z o.o. ul. Leszczyńskich 11C, 80-464 Gdańsk 

Liczba uczestników:  

Łączna wartość: (netto) 

Dane zgłoszeniowe: 

Firma*  

Adres  

NIP  

Telefon  

Lista uczestników 

Imię i nazwisko (1)  Telefon: 

 Mail: 

Imię i nazwisko (2)  Telefon: 

 Mail: 

 
* w przypadku, gdy zgłoszenie wypełniane jest przez indywidualnego Uczestnika pola należy pozostawić puste 
  

CAŁKOWITY KOSZT SZKOLENIA: …………………………………………………. Zł + VAT 

Powyższą kwotę należy wpłacić na konto: Logipoint Polska Sp. z o.o, ul. Leszczyńskich 11C, 80-464 Gdańsk,  

ING Bank Śląski S.A: 79 1050 1764 1000 0090 3109 7109 

W tytule przelewu proszę podać datę szkolenia oraz numer faktury proforma. 

 

KARTĘ ZGŁOSZENIA NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES E-MAIL: GDANSK@LOGIPOINT.EU 

 

……………………………………………………           …………………………………………………… 

 

 

 

 

Warunki uczestnictwa: 

Oświadczam, że akceptuję warunki płatności uczestnictwa w szkoleniu. 

Oświadczam, że zapoznaliśmy się z Regulaminem szkoleń – załącznik nr 1 do karty zgłoszeniowej na szkolenie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych przez Organizatora szkolenia w celu realizacji szkolenia oraz w celu przesyłania informacji o szkoleniach. Oświadczam, że zostałem poinformowany 

przez Organizatora o prawie do wglądu i zmiany moich danych osobowych. 

Warunki rezygnacji: 

Rezygnację ze szkolenia należy złożyć w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia. Brak pisemnej rezygnacji będzie skutkowało 

obciążeniem Państwa całkowitym kosztem za szkolenie. Brak wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu. 
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data i pieczęć podpis ( podpis osoby upoważnionej przez Zamawiającego do 

zaciągania zobowiązań finansowych w jego imieniu) 
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