
wp!ata do 20.11.2011 r.:

1600 z! PLN (+ 23% VAT)

wp!ata od 21.11.2011 r.: 

1750 z! PLN (+ 23% VAT)

W!przypadku wycofania zg"oszenia w!terminie pó#niejszym ni$ 14 dni przed szkoleniem, 
uczestnik jest zobowi%zany do pokrycia kosztów w!wysoko&ci 50% warto&ci zamówie-
nia. W!przypadku wycofania zg"oszenia w! terminie pó#niejszym ni$ 7 dni przed szko-
leniem uczestnik jest zobowi%zany do pokrycia kosztów w!wysoko&ci 100% warto&ci 
zamówienia. Odwo"anie zg"oszenia musi by' dokonane w!formie pisemnej. Mo$liwe jest 
zg"oszenie zast(pstwa uczestnika inn% osob%. Organizator  zastrzega sobie prawo do 
zmiany trenerów z!przyczyn niezale$nych od organizatora.

O&wiadczam, $e jestem upowa$niony (-na) przez firm( do podpisania formularza.

Prosimy o wype!nienie formularza 
i"przes!anie na nr fax: 71 337 06 85

Podpis i piecz%tka

Firma

Adres

Imi" i nazwisko (1)

Stanowisko

Imi" i nazwisko (2)

Stanowisko

Osoba do kontaktu (przed szkoleniem otrzyma na adres 
e-mail informacje o szkoleniu: agend( oraz mapk( dojazdu)

Stanowisko

E-mail

Telefon/Fax

  Tak, wyra#am zgod" na przesy!anie  
ofert drog$ elektroniczn$

Faktura
  O%wiadczamy, #e jeste%my p!atnikami VAT 

nasz nr NIP: 
  Upowa#niamy firm" PR TIME do wystawienia 
faktury VAT bez naszego podpisu

  O%wiadczamy, #e nie jeste%my p!atnikami VAT

P!atno%& 
Przelew w!terminie 7 dni od daty otrzymania 
potwierdzenia zg"oszenia na konto PR time.

PR time Rabiega Skórska sp. j.

al. Wi%niowa 33, Wroc!aw

NIP: 899'265 46 18

ALIOR Bank SA

nr konta: 60 2490 0005 0000 4500 1640 5102

Potwierdzenie zg!oszenia
Po otrzymaniu formularza zg"oszeniowego prze&lemy 
Pa)stwu potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu na 
adres e-mail wskazany w formularzu.

Warunki uczestnictwa:
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przes"anie 
do organizatora zg"oszenia oraz dokonanie p"atno&ci 
w terminie 7 dni od daty potwierdzenia zg"oszenia na 
wy$ej wskazane konto.

Cena zawiera 
  uczestnictwo w szkoleniu, materia!y szkoleniowe, 
certyfikat 

  obiady, pocz"stunek podczas przerw

* Cena nie zawiera noclegów

PR time tel.: 71 3370686 e-mail: szkolenia@prtime.pl  www.prtime.pl

Jak zachowa! twarz i"reputacj# w"kryzysie?

SYTUACJA 
KRYZYSOWA

Warsztat ekspercki

Warszawa, Sienna Center
28 – 29 listopada 2011 r. 


