
KARTA ZGŁOSZENIA 

ROLA PRZYGOTOWANIA MOTORYCZNEGO W PREWENCJI 
URAZÓW W PIŁCE NOŻNEJ 

 

Data i miejsce szkolenia: 

18 luty 2020 r. 

Centrum Fizjoterapii Fizjofit sp. z o.o., ul. Szparagowa 19, 44-141 Gliwice 

 

Dane uczestnika: 

Imię i nazwisko  ....................................................................................................................................  

Ulica i numer domu:  ............................................................................................................................  

Kod pocztowy i miejscowość:  ..............................................................................................................  

Telefon kontaktowy:  ............................................................................................................................  

Adres e-mail: ........................................................................................................................................  

Dane do faktury: 

Nazwa firmy / instytucji:  ......................................................................................................................  

Ulica i numer lokalu:  ............................................................................................................................  

Kod pocztowy i miejscowość:  ..............................................................................................................  

NIP:  ......................................................................................................................................................  

 

Koszt udziału w szkoleniu: 149 zł brutto / osoba 

Ostateczny termin dokonywania wpłat: 12 luty 2020 r. 

 

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
szkolenia Rola przygotowania motorycznego w prewencji urazów w piłce nożnej 
w Centrum Fizjoterapii Fizjofit z siedzibą w Gliwicach, ul. Szparagowa 19 zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku 

o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2015, poz 2135). 

 Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji 

handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną 

od Centrum Fizjoterapii Fizjofit sp. z o.o. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 

roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne w celach 

marketingowych przez Centrum Fizjoterapii Fizjofit sp. z o.o. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych 

osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych 

osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.  



 

 

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Centrum Fizjoterapii Fizjofit sp. z o.o., ul. 

Szparagowa 19, 44-141 Gliwice. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane 

wyłącznie w celu przesłania informacji o szkoleniach i wydarzeniach w Centrum Fizjoterapii Fizjofit. Bez 

wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Mają Państwo prawo 

dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania poprzez kontakt: marketing@fizjofit.pl. W każdej 

chwili istnieje możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Wniesienie sprzeciwu 

jest jednoznaczne z wycofaniem zgody na otrzymywanie informacji handlowych. 

 

Wpłaty za szkolenie prosimy dokonywać na: 

Centrum Fizjoterapii Fizjofit: 

ul. Szparagowa 19, 44-141 Gliwice 

ING Bank Śląski, Nr konta: 14 1050 1298 1000 0022 9767 3515 

Tytułem: imię i nazwisko uczestnika, Rola przygotowania motorycznego w prewencji urazów w piłce 
nożnej luty 2020 r. 
 
Lub: 

Poprzez zakup biletu na Evenea https://evenea.pl/event/836938-2/?source=directory 

  

W ramach opłaty szkoleniowej uczestnicy otrzymują: 

• komplet materiałów szkoleniowych 

• poczęstunek w ramach przerw kawowych 

• certyfikat uczestnictwa 

 

Ilość miejsc ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń i dokonanie opłaty za szkolenie. 

W przypadku rezygnacji do 14.02.2020 r. (piątek) organizator zwraca 100% wpłaconej opłaty, po tym 

terminie zwrot wynosi 50%. W przypadku rezygnacji po 14.02.2020 r., wpłacona kwota nie podlega 

zwrotowi. 

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia w przypadku braku minimalnej ilości osób 

lub z innych, nieprzewidzianych przyczyn. 

Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT za szkolenie. 

 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać mailem na adres: marketing@fizjofit.pl lub pocztą 

tradycyjną do Centrum Fizjoterapii Fizjofit sp. z o.o., ul. Szparagowa 19, 44-141 Gliwice. Do zgłoszeń 

dokonanych po 14 luty 2020 r. obowiązkowo należy dołączyć dowód uiszczonej wpłaty za szkolenie. 
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