AZ Management
Zarządzanie w Ochronie Środowiska
Consulting | Law | Management

azman.pl | biuro@azman.pl
tel.: 697 463 110 | kom.: 603 810 386

AZ Management zaprasza na warsztaty:
Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie ewidencja i sprawozdawczość.
Termin i miejsce warsztatów:
4 marca 2016 r. - Legnica.
Odbiorcy warsztatów:
• przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą;
• prezesi, dyrektorzy, kadra kierownicza spółek;
• pracownicy odpowiedzialni za gospodarowanie odpadami w przedsiębiorstwie.
Dane uczestników warsztatów*:
Firma:
Adres:
NIP:
Imiona i nazwiska
uczestników szkolenia:
Sposób
odbioru
faktury VAT:

w dniu szkolenia;
przesłanie drogą elektroniczną na podany niżej adres e-mail;
przesłanie drogą pocztową pod wyżej wskazany adres.

Wybrany termin i
miejsce warsztatów:
Osoba
i
kontaktowy:
Adres e-mail:

telefon

* niezbędne do wystawienia faktury VAT i certyfikatu uczestnictwa. Formularze w wersji elektronicznej dostępne są na
stronie azman.pl w zakładce szkolenia / szkolenia otwarte.
Koszt warsztatów:
350 zł netto + 23% VAT (430,50 zł brutto) / osoba.
Koszt warsztatów (warunki promocyjne):
300 zł netto + 23% VAT (369,00 zł brutto) / osoba – w przypadku zgłoszeń do 26.02.2016 r.
Cena obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, certyfikat uczestnictwa, skrypt szkoleniowy, przykładowe wzory sprawozdań,
kawę oraz poczęstunek, 14-dniowe bezpłatne konsultacje.
Wpłaty prosimy kierować na konto:
AZ Management Adrian Zając, ul. Wjazdowa 3/10, 59-220 Legnica.
BZWBK: 70 1090 2066 0000 0001 2321 2883.
Tytułem: „szkolenie - odpady, imię i nazwisko uczestnika lub uczestników”.
Formularz zgłoszeniowy należy wysłać drogą elektroniczną na adres: biuro@azman.pl. Można również dokonać zgłoszenia
telefonicznego pod numerem telefonu: 697 463 110.
Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z przyjęciem zobowiązania płatności.
Przesłanie niniejszego formularza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie procesu realizacji
szkolenia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135) oraz na świadczenie
usług drogą elektroniczną na podany adres e-mail w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.

