FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Akademia Zarządzania Technicznego
- program edukacyjny Manager Techniczny
Niniejszym zgłaszam następujących Uczestników do udziału w 7 edycji Akademii Zarządzania Technicznego – programie
edukacyjnym organizowanym przez BalticBerg Consulting Sp. z o.o. Sp.k.
Nazwa firmy zgłaszającej: …………………………………………………………………………………………………….…………..
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: ............................…………………………………………………………………………………
Dane kontaktowe osoby zgłaszającej (telefon, e-mail): ………………………………………………………………………………..

Lista zgłaszanych Uczestników (Imię i Nazwisko, Stanowisko, Nr telefonu, E-mail):
1) ………………………………………………………………………………………………………….…………………………….
2) …………………………………………………………………………………………………………..……………………………
3) ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Jednocześnie wyrażam zgodę na wystawienie faktury VAT za uczestnictwo pracownika(ów) w Akademii Zarządzania Technicznego.

Fakturę proszę wystawić na dane:
Nazwa Firmy: …………………………………………………………………………..…………………………………..……………..
Adres: .……………………………………………………………………………………...…….………………………..………………
NIP/VAT EU: ……………………………………………………………………………………….....................................................

Prosimy o przesłanie wypełnionego formularza
w formie graficznej (zdjęcie, skan) pod adres
info@balticberg.com.
Nasz dział sprzedaży skontaktuje się z
Państwem w celu potwierdzenia zgłoszenia.
Dziękujemy!

…………………………………….……
Podpis osoby zgłaszającej

….………………………………………..
Pieczątka firmowa

(Wysłanie podpisanego zgłoszenia jest
jednoznaczne z akceptacją Regulaminu)

W przypadku zainteresowania udziałem w Kursie AZT przez konsumenta (osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), może on skontaktować się z Organizatorem telefonicznie pod nr telefonu +48 22 20 35 440, za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@balticberg.com lub bezpośrednio w biurze Organizatora w celu ustalenia warunków udziału w Kursie AZT.

Wszystkie prawa zastrzeżone - BalticBerg Consulting Sp. z o.o. Sp.k., ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Tel. +48 22 20 35 440 • e-mail: info@balticberg.com

Regulamin Akademii Zarządzania Technicznego
Postanowienia wstępne
a) Organizatorem kursu „Akademia Zarządzania Technicznego” („AZT”) jest
BalticBerg Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka
komandytowa z siedzibą w Warszawie (00-193) ul. Stawki 2, wpisana do
Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000557824, NIP: 1132889784, REGON 361531670, zwana dalej
Organizatorem.
b) Kurs AZT skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców (osób fizycznych,
osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami
prawnymi, posiadającymi zdolność prawną, prowadzących we własnym
imieniu działalność gospodarczą lub zawodową), zwanych dalej
„Zamawiającym”. Zamawiający może zgłosić do uczestnictwa w zajęciach
AZT wskazaną osobę („Uczestnik”).
c) Zamawiający powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
Przed złożeniem zamówienia Zamawiający zostanie poproszony o
potwierdzenie akceptacji niniejszego Regulaminu.
AZT
a) Program kursu AZT, terminy i miejsce zjazdów, wysokość wynagrodzenia
za udział w kursie oraz wszelkie informacje dotyczące AZT dostępne są na
stronie internetowej www.azt.edu.pl lub u Organizatora.
b) Wynagrodzenie za udział w kursie AZT obejmuje udział w zajęciach,
związane z zajęciami materiały szkoleniowe, biurowe oraz możliwość
korzystania z komputerów i tabletów AZT podczas warsztatów
praktycznych, udział w dwóch spotkaniach integracyjnych, bezpłatne
konsultacje z prowadzącymi ekspertami w czasie zajęć AZT, udział w
zajęciach dodatkowych AZT oraz przerwy kawowe podczas zajęć.
c) Wynagrodzenie za udział w kursie nie obejmuje kosztów zakwaterowania,
dojazdu oraz wyżywienia.
d) Organizator zobowiązany jest do zapewnienia wykwalifikowanej kadry
prowadzących, Sali oraz wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia
zajęć.
e) Udział w kursie AZT zostanie potwierdzony odpowiednim certyfikatem
wydanym przez BalticBerg Institute – komórkę organizacyjną
Organizatora.
f) Po ukończeniu kursu AZT Uczestnik otrzyma 50 punktów BLU
wymaganych do certyfikacji EMMP (European Maintenance Management
Professional – Manager Utrzymania Ruchu).
g) Warunkiem otrzymania certyfikatu oraz punktów BLU jest udział
Uczestnika w przynajmniej 5 zjazdach w ramach kursu AZT.
h) Udział w zajęciach przydzielany jest do osoby. Nie ma możliwości zmiany
uczestnika kursu w trakcie jego trwania.
Zgłoszenie uczestnictwa
a) Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu AZT Zamawiający powinien przesłać
do Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
info@balticberg.com lub do wyznaczonych osób kontaktowych
wskazanych na stronie www.azt.edu.pl. Należy stosować formularz
zgłoszeniowy właściwy dla AZT.
b) Rejestracja zgłoszenia nastąpi w formie odpowiedniej dla dokonanego
zgłoszenia.
c) Strony pozostają związane treścią Regulaminu od dnia akceptacji
zgłoszenia.
Potwierdzenie zgłoszenia
a) Przyjęcie zgłoszenia musi zostać potwierdzone przez Organizatora.
Potwierdzenie zgłoszenia powinno być dokonane za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres Zamawiającego w ciągu 5 dni roboczych.
b) Do zawarcia umowy o udział w kursie AZT dochodzi z chwilą
potwierdzania zgłoszenia przez Organizatora. Umowa zostaje zawarta na
czas trwania kursu AZT, zgodnie z jego programem.

c) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu AZT, w przypadku
gdy liczba Uczestników zgłoszonych do dnia planowego rozpoczęcia zajęć
będzie mniejsza niż 16. W wypadku odwołania Organizator złoży
Zamawiającym i Uczestnikom stosowne oświadczenie oraz dokona zwrotu
całej wpłaconej kwoty. W przypadku przedłużenia okresu kompletacji
minimalnej grupy Uczestników Organizator poinformuje Zamawiającego o
planowanej zmianie terminów kursu z minimum 2 tygodniowym
wyprzedzeniem przed planowanym rozpoczęciem zajęć.
Warunki płatności
a) Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia Zamawiający
zobowiązany jest do wpłaty zaliczki w wysokości 20% wynagrodzenia za
udział w kursie AZT w terminie podanym przez Organizatora, jednak nie
wcześniejszym niż 1 miesiąc przed terminem rozpoczęcia zajęć AZT.
b) Zamawiający obowiązany jest zapłacić pozostałą część wynagrodzenia za
udział w kursie AZT przed pierwszymi zajęciami objętymi kursem lub
zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Organizatora, przewidującym
późniejsze terminy płatności.
c) W przypadku nieotrzymania pełnej zapłaty w wyznaczonych terminach
Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestników zgłoszonych
przez Zamawiającego z listy uczestników. W takiej sytuacji Organizator jest
uprawniony do zachowania otrzymanego wynagrodzenia proporcjonalnie
do liczby zajęć, jak i zatrzymania zaliczki, w których Uczestnik wziął
udział.
d) W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie AZT, Zamawiającemu
przysługuje zwrot pełnej wpłaconej kwoty, jeżeli rezygnacja zostanie
zgłoszona na minimum 14 dni kalendarzowych przed datą rozpoczęcia
kursu AZT. Jeżeli rezygnacja zostanie zgłoszona w terminie krótszym niż
14 dni kalendarzowych przed datą rozpoczęcia kursu AZT, Zamawiającemu
przysługuje zwrot 50% wpłaconej kwoty. Rezygnacja po rozpoczęciu kursu
AZT nie zwalnia z obowiązku uiszczenia pełnej opłaty za uczestnictwo w
kursie AZT.
Ochrona danych osobowych
a) Administratorem danych osobowych jest Organizator.
b) Ujawnienie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne jednak
niezbędne w celu zgłoszenia uczestnictwa i udziału w kursie AZT.
c) Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych
danych osobowych uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane
osobowe podane przez Zamawiającego (imię, nazwisko, adres, numer
telefonu, stanowisko, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje w
najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów wykonania
umowy i komunikacji pomiędzy Zamawiającym lub Uczestnikiem i
Organizatorem.
d) Zamawiający i Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych,
ich modyfikowania oraz żądania ich usunięcia.
e) Przez wysłanie zgłoszenia Zamawiający upoważnia Organizatora do
przetwarzania jego danych osobowych dla celów związanych z
wykonywaniem umowy o uczestnictwo w kursie AZT. Jeżeli Zamawiający
zgłasza do uczestnictwa w kursie AZT inne osoby niż on sam, do zgłoszenia
powinien załączyć oświadczenie tych osób, obejmujące zgodę na
przetwarzanie ich danych osobowych, według wzoru stanowiącego
załącznik do niniejszego regulaminu.
Postanowienia końcowe
a) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają
zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu
cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
b) Ewentualne spory wynikające ze zgłoszeń i umów zawartych w oparciu o
niniejszy regulamin rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby
Organizatora.
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……………………, dnia ……………r.

BalticBerg Consulting Spółka z o.o. Sp.k.
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

ZGODA
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Niniejszym oświadczam, że dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię,
nazwisko, adres, numer telefonu, stanowisko, adres e-mailowy) przez BalticBerg Consulting Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie dla celów związanych z wykonywaniem umowy o
uczestnictwo w kursie AZT. Jednocześnie oświadczam, że wiem, iż przysługuje mi prawo wglądu do moich danych
osobowych, ich modyfikowania oraz żądania ich usunięcia.

…………………………………………
podpis Uczestnika
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