
 
 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA SZKOLENIE OTWARTE 

SŁONECZNE SYSTEMY GRZEWCZE 
 

 

Imię i nazwisko 
 

 
Telefon 

kontaktowy 

 Adres E-mail  

Miejsce zamieszkania
  

 

Miejscowość: …………………………….………………..……………………….…………..………………. 

  Ulica: ………………………..…..………………Nr domu: ………….….…  Nr lokalu: ………………......... 

Kod pocztowy: …..……………………….…..…… Gmina: …………………………………………..……… 

Powiat: ………….………………………………..….……. Województwo: …………………..….………….. 

Cena szkolenia od osoby netto: 

Konto do wpłaty: Credit Agricole O/Lublin 30 1940 1076 3114 4618 0000 0000 

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest wpłata na 7 dni przed wyznaczonym terminem szkolenia zaliczki w 

wysokości 500 zł na konto EDOTUR Sp. z o.o. Pozostałą część wymaganej opłaty można uregulować 

przelewem na 3 dni robocze przed szkoleniem. W przypadku nie stawienia się na szkolenie bez 

wcześniejszego poinformowania organizatora wpłacona zaliczka nie będzie zwracana.  

Miejsce szkolenia: Lublin, ul. Wrotkowska 2  

Czas trwania szkolenia 24h (3 dni po 8h) 

Uzyskane kwalifikacje: Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia podstawowego 

(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie warunków i trybu wydawania 

certyfikatów oraz akredytowania organizatorów szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii (Dz.U.2014 poz. 505) 

 

Oświadczam że zapoznałem/am się z kryteriami uczestnictwa w szkoleniu w szkoleniu organizowanym 

przez EDOTUR Sp. z o.o. i akceptuję jego warunki.  

 

Oświadczam iż zapoznałem/am się z regulaminem szkoleń otwartych OZE EDOTUR Sp. z o.o. i akceptuję 

jego warunki. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb usług świadczonych przez firmę 

EDOTUR Sp. z o.o., zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych 

(Dz.U.02.101.929 tekst jednolity z późniejszymi zmianami). 

 

 

 



 

 

 

 

EDOTUR Sp. z o.o     

ul. Wieniawska  6/25, 20-071 Lublin 

tel.: 501 100 526  

REGON: 060641583, NIP: 712-321-34-87 

  

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU OTWARTYM 

1. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez Zgłaszającego na 

umieszczenie jego danych osobowych w bazie Edotur Sp. z o.o. zgodnie z Ustawą o ochronie danych 

osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. 133 z dnia 29 sierpnia 1997 roku poz. 833.). Edotur Sp. 

z o.o. nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników 

innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer 

telefonu, adres email) traktowane są jako informacje poufne i służą wyłącznie do celów komunikacji 

pomiędzy uczestnikiem a Edotur Sp. z o.o. oraz w celu promocji (marketingu) szkoleń. Na zasadach 

przewidzianych przepisami ww. ustawy uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych, ich 

poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. 

2. W uzasadnionych przypadkach, Edotur Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia. 

Pracownik Edotur Sp. z o.o. nie później niż na 3 dni przed planowanym terminem szkolenia, może 

zmienić termin jego przeprowadzenia, o czym niezwłocznie informuje  uczestników zakwalifikowanych 

do udziału w szkoleniu zarówno drogą mailową jak i telefoniczną przy użyciu danych kontaktowych, 

jakie zostały podane przez uczestnika w Formularzu. Równocześnie z informacją o zmianie terminu 

szkolenia, pracownik Edotur Sp. z o.o. przekazuje uczestnikom zakwalifikowanym do udziału w 

szkoleniu informację o kolejnym  terminie jego przeprowadzenia. Opłata za szkolenie, którego termin 

został zmieniony ulega zaliczeniu w całości na poczet opłaty za udział w jednej z dwóch kolejnych 

edycji szkolenia lub zostaje zwrócona uczestnikowi szkolenia w całości na jego żądanie zgłoszone 

drogą mailową na adres mailowy w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie terminu 

szkolenia. 

3. W przypadku, gdy uczestnik zakwalifikowany do udziału w szkoleniu z przyczyn od niego 

niezależnych nie może przystąpić do udziału w szkoleniu, jest on zobowiązany, nie później niż na 3 dni 

przed planowanym terminem przeprowadzenia szkolenia, powiadomić o tym Edotur Sp. z o.o. drogą 

mailową lub osobiście. Opłata za szkolenie ulega zaliczeniu w całości na poczet opłaty za udział w 

jednej z dwóch kolejnych edycji szkolenia lub zostaje zwrócona uczestnikowi szkolenia w całości na 

jego żądanie zgłoszone równocześnie z przedłożeniem dokumentu poświadczającego brak możliwości 

udziału w szkoleniu w terminie na 3 dni przed planowanym terminem szkolenia. Rezygnacja z udziału 

w szkoleniu następuje  poprzez przesłanie oświadczenia o pisemnej rezygnacji z udziału w szkoleniu na 

adres mailowy podany na stronie internetowej. Rezygnacja uczestnika szkolenia z udziału w szkoleniu 

nie później niż na 3 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia szkolenia powoduje zwrot 100 

% uiszczonej Opłaty za szkolenie i wykreślenia uczestnika z Listy uczestników przyjętych na szkolenie. 

4. Warunkiem ukończenia szkolenia jest obecność uczestnika na minimum 75% wszystkich zajęć, tj. na 

minimum 18 godzinach szkoleniowych oraz zaliczenie testu teoretycznego i praktycznego. Uczestnicy 

szkolenia, którzy ukończą szkolenie będą uprawnieni do otrzymania zaświadczenia o ukończeniu 

szkolenia. 

5. Opłatę za szkolenie należy uiścić przelewem bankowym w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania 

powiadomienia o przyjęciu na szkolenie.  

6. Szkolenia organizowane są przez Edotur Sp. z o.o. zwaną dalej Organizatorem z siedzibą przy ul. 

Wieniawskiej 6/25, 20-071 Lublin. 

 

 
 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

miejscowość, data, podpis 


