JELENTKEZÉSI LAP
A képzés neve:
Időpontja:
Kedvezmény típusa és mértéke:
A képzésben résztvevő(k)
neve(i):
beosztása:
telefonszáma:
e-mail címe:
Kapcsolattartó neve:
(ha eltér a résztvevőtől)

beosztása:
telefonszáma:
e-mail címe:
Számlázási név: (cég v. magánszemély)
irányítószám, város:
utca/hsz.
Adószám: (csak cégnél)
Postázási név: (ha eltér az előzőtől)
irányítószám, város
utca/hsz.
Munkahely neve: (ha eltér az előzőtől)
irányítószám, város
utca/hsz.:
Megjegyzés:
(pl. ebéd igénylés, készpénzes fizetés,
mozgáskorlátozott… stb.)

Előzetes tudásszintfelmérést igénylek:
Képzési tanácsadást igénylek:

 igen
 igen

✔

nem
✔

nem

Honnan értesült a képzésről:
Ne maradjon le aktuális képzéseinkről, legfontosabb híreinkről és a csak hírlevél feliratkozottaknak szóló kedvezményeinkről!
Kérjük, válasszon a hírlevél témáinkból:
Adatvédelem, Marketing
Adó-pénzügy-számvitel
Bank és pénzkezelés / Biztosítás
Controlling
Projektmenedzsment

Elsősegélynyújtás

Excel, Word, Outlook, PowerPoint, Microsoft (Office) 365

REFA Üzem- és munkaszervezés, Industrial Engineering

HR és munkajog

TB, -bérügyintézők továbbképzése

Minden képzés érdekel
Közbeszerzés, Pályázatok

Vállalkozói Akadémia, Minőségfejlesztés

Hozzájárulok ahhoz, hogy a Sämling Kft. az általam megadott e-mail címre információkat, hírleveleket küldjön, a megadott
személyes adataimat rögzítse, azokat kezelje, szolgáltatás igénybevétele esetén adataimat tárolja az általam kezdeményezett törlésig.

✔

igen

Az adataim megadásával kijelentem, hogy elolvastam és elfogadom a Sämling Kft. Adatvédelmi tájékoztatóját.

igen

A jelentkezési lap elküldésével kijelentem, hogy elolvastam és elfogadom a Sämling Kft. Általános Szerződés Feltételeit.
A jelentkezés fizetési kötelezettséget von maga után. A részvételi díjról átutalásos számlát küldünk. Lemondást és időpont
módosítást legkésőbb a rendezvény előtti 5. napig írásban fogadunk el. Egyéb képzésre történő átirányítást rugalmasan kezeljük.

igen

A jelentkezés nem minősül elektronikus úton megkötött szerződésnek, nem tartozik a „távollévők között kötött szerződésekről”
szóló 17/1999.(III.5.) Kormányrendelet hatálya alá. A Sämling Kft. fenntartja magának a jogot, hogy egyes meghirdetett
képzéseit/rendezvényeit elégtelen jelentkezési létszám esetén ne indítsa el.
Amennyiben rendezvényünk ingyenes, a jelentkezés fizetési kötelezettséget nem von maga után.

Dátum:

aláírás:
Sämling Üzleti Oktatási Központ Kft. 1124 Budapest, Németvölgyi út 64.
Telefon: +36 1 212 4412 E-mail: info@samling.hu Honlap: www.samling.hu
Adószám: 14995655-2-43

