
Ośrodek Kształcenia Ustawicznego
Bezpieczna Praca
Ul. Ludowa 36
05-800 Pruszków

Zgłoszenie na kurs

Imię i Nazwisko

Adres

Telefon/e-mail

PESEL/NIP

Nazwa Kursu Opiekun Dzienny dzieci do lat 3

Termin 15 marzec 2014

Opłata
/ zaznaczyć odpowiedni 
wariant/

Wpisowe – 250 odliczone od kosztów kursu
o Jednorazowa kurs + praktyka – 1250 zł 
o Jednorazowa kurs – 1000 zł

Wpisowe – 250 zł doliczone do kosztów kursu
o Raty kurs + praktyka – I rata 500, II rata 400, III rata 350
o Raty kurs – I rata 500, II rata 250, III rata 250

1. Warunkiem przyjęcia na kurs jest przesłanie FORMULARZA ZGŁOSZENIA faxem pod numer (22) 758-
42-20 lub na konto e - mail: szkolenia@bezpiecznapraca.pl i dokonania wpłaty wpisowego w wysokości 
250 zł.. 
2. Uczestnik kursu zobowiązuje się do wniesienia opłaty za kurs lub pierwszej raty nie 
później niż 1 dzień roboczy przed rozpoczęciem kursu. Wpłaty należy dokonać przelewem na konto: Credit 
Agricole 47 1940 1076 3060 9767 0000 0000. Prosimy o podanie w dokumencie przelewu: nazwy i daty 
kursu oraz nazwiska uczestnika. 
3. W przypadku odwołania kursu z winy organizatora koszty zostaną zwrócone w wysokości 100%. 
4. W przypadku rezygnacji uczestnika z kursu nie później niż do 7 dni przed rozpoczęciem kursu 
organizator zwraca wniesioną opłatę za kurs pomniejszoną o kwotę wpisowego.
5. W przypadku rezygnacji  uczestnika później niż 7 dni przed rozpoczęciem kursu organizator naliczy 
opłatę za 50 % kosztu kursu. 

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zbieranych na potrzeby realizacji usług z zakresu kształcenia ustawicznego przez Ośrodek Kształcenia 
Ustawicznego Bezpieczna Praca z siedzibą w Pruszkowie NIP: 534-106-99-98. Jednocześnie Ośrodek Kształcenia Ustawicznego Bezpieczna Praca informuje, że 
zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, a ponadto każdemu użytkownikowi 
przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

---------------------------------------                                                                               --------------------------------------------------------
    Miejscowość i data                                                                                                                  podpis uczestnika 
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