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FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA KURS:
Nowe zasady rejestracji i obrotu produktami 

leczniczymi i z pogranicza farmacji
Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN

19 - 21 września 2007

www.sopharm.pl

Imię i nazwisko Dział

Firma Nr NIP firmy

Ulica/skr. poczt. Kod pocztowy i miejscowość

Tel. Fax E-mail

Data Podpis

Szczegółowe informacje o szkoleniu znajdują się na stronie:
www.sopharm.pl

Warunki uczestnictwa:
Koszt uczestnictwa jednej osoby w całym kursie 2.950 PLN + VAT.
Cena obejmuje udział w kursie, materiały i catering.
Po otrzymaniu zgłoszenia, prześlemy Państwu potwierdzenie udziału i fakturę pro forma.
Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem kursu. 
Kopię dowodu wpłaty prosimy przesłać faksem na numer: (022) 857 57 60.

Wpłaty należy dokonać na konto:

SOPHARM Sp. z o.o.
rachunek nr: 76 1240 1112 1111 0000 0165 1522

Bank PKO SA VIII O/ W-wa

Faktura pro forma zostanie wysłana po otrzymaniu zgłoszenia, faktura VAT po otrzymaniu opłaty za kurs. Rezygnację z udziału należy 
przesłać faksem lub listem poleconym na adres: SOPHARM Sp. z o.o., ul. Bełdan 4 lok. 52, 02-695 Warszawa. Brak wpłaty nie jest 
równoznaczny z rezygnacją z udziału. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w kursie spowoduje obciążenie pełnymi kosztami 
udziału. W przypadku rezygnacji do 11 września 2007 r. obciążymy Państwa opłatą manipulacyjną w wysokości 500 PLN + VAT. 
W przypadku rezygnacji po 11 września 2007 r. pobierane jest 100% opłaty za udział. Zamiast zgłoszonej osoby w kursie może wziąć 
udział inny pracownik firmy. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie oraz zmiany terminu kursu.

Oświadczam, że jestem płatnikiem VAT i jestem uprawniony do otrzymywania faktur VAT. Upoważniam Sopharm Sp. z o.o. do wystawiania faktur VAT bez 
podpisu odbiorcy.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Firma Sopharm zobowiązuje się nie przekazywać danych innym podmiotom. Wyrażam także 
zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji dotyczących oferty szkoleniowej firmy Sopharm.  Przysługuje mi prawo kontroli przetwarzania 
danych i ich poprawiania (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz.U. 1997r. Nr 133 poz. 833).
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Imię i nazwisko osoby akceptującej Stanowisko

Data Podpis


