
Tytuł szkolenia:

Koszt szkolenia:

Termin I zjazdu:

Termin II zjazdu:

Termin III zjazdu:

Miejsce szkolenia:

INFORMACJE DOTYCZĄCE SZKOLENIA: 
SZKOŁA FACYLITACJI

8100 ZŁ NETTO + 23% VAT( 9963 BRUTTO) 

14-16 marca 2019

11-13 kwietnia 2019

16-18 maja 2019

BARKA ARLINA Kraków, Bulwar Kurlandzki

DANE UCZESTNIKA SZKOLENIA:
Imię i nazwisko:

Adres do korespondencji:

Tel. kontaktowy:

Adres email:

Stanowisko:

DANE DO WYSTAWIENIA FAKTURY VAT:
Imię i nazwisko/firma:

Adres:

NIP:

Adres e-mail:
(właściwy do przesłania faktury VAT 
oraz do korespondencji, w przypad-
ku, gdy zgłaszający na szkolenie nie 
jest uczestnikiem)

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych – w celu realizacji szkolenia – przez Pathways Polska sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wyczółkowskiego 10/2, 
na zasadach określonych w Polityce Prywatności Danych Osobowych, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO)

*niepotrzebne skreślić

Data i podpis uczestnika

Data i podpis uczestnika

SZKOŁA FACYLITACJI
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

ZGODA NA PÓŹNIEJSZE PRZETWARZANIE DANCYH KONTAKTOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail, po zakończeniu szkolenia przez Pathways Polska sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wyczółkowskiego 10/2 – w 
celu elektronicznego informowania przez Pathways Polska sp. z o.o. o szkoleniach/konferencjach/seminariach– przez Pathways Polska sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. 
Wyczółkowskiego 10/2, na zasadach określonych w Polityce Prywatności Danych Osobowych, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE(RODO)



REGULAMIN - „SZKOŁA FACYLITACJI”

1. Szkolenie pn. „Szkoła Facylitacji” zwane dalej „SZKOŁĄ”, jest prowadzone przy współpracy z pracownikami Instytutu Psychologii Stosowanej Uniwersytetu 
Jagiellońskiego na zasadach określonych w Broszurze Informacyjnej.

2. Organizatorem Szkoły jest Pathways - Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-118) przy ulicy Leona Wyczółkowskiego 10/2, wpisaną do rejestru przed-
siębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000111362, NIP: 676-21-01-872, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 78 000 zł.

3. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Szkole wynosi 9963 zł i zawiera w sobie podatek VAT. Kwota ta obejmuje - w każdym z 9 dni szkoleniowych – 8 godzin 
szkoleniowych (łącznie 72 godziny szkoleniowe), przerwy kawowe oraz lunch, a także materiały szkoleniowe z zajęć. 

4. Podstawą uczestnictwa w Szkole jest przesłanie wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszeniowego wraz z niniejszym Regulaminem - na następujący 
adres e-mail Organizatora: grzegorz.ciok@pathways.com.pl.

5. O wpisaniu na listę Uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku większej liczby zgłoszeń, Organizator zastrzega sobie możliwość przeprowa-
dzenia procesu rekrutacyjnego na podstawie kwestionariusza przesłanego Uczestnikowi, lub również poprzez rozmowę kwalifikacyjną, przeprowadzaną 
osobiście lub on-line. 

6. O ostatecznym zakwalifikowaniu się na listę Uczestników, organizator zawiadomi Uczestnika oraz Zgłaszającego za pośrednictwem poczty e-mail. 

7. Warunkiem udziału w Szkole jest wpłata – po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w powyższym pkt 6 – pełnego kosztu uczestnictwa - na co 
najmniej 14 dni przed terminem I zjazdu - na rachunek bankowy Organizatora prowadzony przez Bank Zachodni WBK S.A. I Oddział w Krakowie - 92 1090 
2053 0000 0001 0968 4412. Brak pełnej zapłaty w ww. terminie, jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w Szkole, z zastrzeżeniem poniższego pkt 8.

8. Istnieje możliwość dokonania wpłaty kosztu uczestnictwa w ratach. W przypadku płatności ratalnej cena szkolenia wzrasta o 369 zł brutto. O wyborze 
tej formy płatności należy poinformować Organizatora, na podany powyżej adres e-mail. W przypadku płatności ratalnej, koszt uczestnictwa jednej osoby 
w Szkole, wynosi 10 332 zł brutto i jest płatny w 3 kolejnych równych ratach wynoszących 3444 zł każda. Termin płatności pierwszej raty przypada na 14 
dni przed datą I zjazdu, a terminy płatności drugiej i trzeciej raty przypadają odpowiednio na 7 dni przed datą II i III zjazdu. 

9. Po dokonaniu wpłaty Organizator wystawi fakturę VAT zgodnie z danymi przedstawionymi w Formularzu Zgłoszeniowym. 

10. Warunkiem uruchomienia Szkoły jest zgłoszenie minimum 8 osób. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany terminów Szkoły w terminie 
do 30 dni przed planowanym terminem I zjazdu. W takim wypadku wszystkie kwoty wpłacone na poczet uczestnictwa w Szkole zostaną zwrócone.

11. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany miejsca szkolenia wskazanego w Formularzu Zgłoszeniowym, na inne położone w Krakowie. W przypadku takiej 
zmiany, Organizator poinformuje o niej Uczestników za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie. 

12. Bez kosztowa rezygnacja z uczestnictwa w Szkole jest możliwa do 30 dni przed terminem I zjazdu. W takim wypadku Organizator zwróci wpłacającemu 
w całości zapłaconą dotychczas należność. Rezygnację należy zgłosić na adres e-mail Organizatora wskazany w powyższym pkt 4. W przypadku zgłoszenia 
rezygnacji po upływie ww. terminu, a także w przypadku nieuczestniczenia w zajęciach Szkoły, nie przysługuje zwrot wpłaconych należności.

13. Uzyskanie przez Uczestnika Certyfikatu Szkoły wymaga stuprocentowej obecności w zajęciach we wszystkich dniach szkoleniowych oraz pozytywnego 
zaliczenia następujących zadań szkoleniowych:
a. opis case study facylitacji, którą Uczestnik zrealizował w trakcie trwania cyklu spotkań;
b. przygotowanie prezentacji na - ustalony podczas trwania Szkoły - temat z zakresu dynamiki grupowej;
c. aktywne uczestnictwo w zajęciach szkoleniowych.

Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z niniejszym Regulaminem i w całości go akceptuję.

Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z niniejszym Regulaminem i w całości go akceptuję. Potwierdzam prawdziwość danych do faktury zawartych 
w Formularzu Zgłoszeniowym, wyrażam zgodę na wystawienie faktury bez podpisu odbiorcy i jej doręczenie drogą elektroniczną.

Data i podpis uczestnika

Data i podpis i pieczątka Zgłaszającego
(w przypadku, gdy Zgłaszającym nie jest Uczestnik)

Pathways Polska Sp. z o.o.
www.pathways.com.pl | szkolafacylitacji@pathways.com.pl | +48 662 020 436
NIP 676-21-01-872 | REGON 013230968
KRS 0000111362 | Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie | Wydział XI Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego

Siedziba: ul. Leona Wyczółkowskiego 10/2 | 30-118 Kraków
Biuro: BARKA | Bulwar Kurlandzki na wysokości ul. Podgórskiej | 30-504 Kraków

SZKOŁA FACYLITACJI
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


	imie i nazwisko: 
	adres do korespondencji 1: 
	adres do korespondencji 2: 
	tel 1: 
	tel 2: 
	stanowisko: 
	DANE DO WYSTAWIENIA FAKTURY VAT 1: 
	DANE DO WYSTAWIENIA FAKTURY VAT 2: 
	DANE DO WYSTAWIENIA FAKTURY VAT 3: 
	NIP: 
	E-mail: 


