UMOWA-ZGŁOSZENIE NA BLOK STRATEGIC MARKETING
INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA:

DANE DO FAKTURY:
PEŁNA NAZWA PŁATNIKA ORAZ ADRES SIEDZIBY:

IMIĘ:

NAZWISKO:

DATA URODZENIA:

TELEFON:

E-MAIL:

ADRES:

FIRMA:

STANOWISKO:

NIP:

WYBIERAM PAKIET PODSTAWOWY

WYBIERAM PAKIET ROZSZERZONY O EPP

Strategic Marketing, a w nim:

Strategic Marketing rozszerzony o EPP, a w nim:

•

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

ponad 48-godzinny program szkoleniowy prowadzony według
wytycznych CIM
materiały do zajęć w formie elektronicznej i/lub papierowej
podręczniki uzupełniające do bloku
możliwość udziału w Warsztatach Strategicznych questus
academy na preferencyjnych warunkach
bezpłatny udział w spotkaniu Best Practice
możliwość uzyskania członkostwa w questus academy
dostęp do edukacyjnej platformy społęcznościowo-rozwojowej
Knowledge Garden i jej zasobów (zawiera m in, case studies,
dostęp do bazy ponad 740 publikacji abstraktów biznesowych
najlepszych polskich i zagranicznych treści)
kontakt mailowy z prowadzącymi między spotkaniami
program gwarancyjny
catering podczas zajęć

CENA BRUTTO: 7 200 zł

•
•
•
•
•
•
•

opłatę egzaminacyjną w The Chartered Institute of Marketing –
CIM
rejestrację i roczne członkostwo w The Chartered Institute of
Marketing – CIM
Dostęp do zasobów www.cim.co.uk (po rejestracji)
Wsparcie opiekunów grupy przy rejestracji i sprawach
formalnych CIM
Dodatkowe korzyści oferowane dla studentów
przez The Chartered Institute of Marketing (e-newsletter, inne)
Udział w programie przygotowania merytorycznego
do egzaminów – EPP
Konsultacje przedegzaminacyjne

CENA BRUTTO: 8 700 zł

Przewidzieliśmy rabat dla: drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy, osób dojeżdżających na program (dystans dłuższy niż 150 km) oraz studentów.

WARUNKI:
• Złożenie zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem oferty sprzedaży towarów i/lub usług questus w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93
z późn. zm.) i skutkuje zawarciem umowy na warunkach określonych w niniejszym zamówieniu.
• Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. nr 22 poz. 271 z późn.
zm.) konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy
świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadku świadczenia usługi rozpoczętej, za zgodą konsumenta, przed upływem powyższego terminu.
• Składając zamówienie zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych questus oraz na ich przetwarzanie teraz i w przyszłości dla celów realizacji umowy oraz promocji
produktów i

usług własnych questus i partnerów questus. Podanie danych osobowych przez zamawiającego oraz zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne i niezbędne do zrealizowania zamówienia.

Zamawiający ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2002 r.
Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Zamawiający ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych
jest questus z siedzibą w Łodzi przy ul. Organizacji WIN 83/7, 91-811 NIP: 728-156-15-72.
• Wyrażam zgodę na otrzymywanie od questus za pomocą środków komunikacji elektronicznej, informacji handlowych przesłanych na adres elektroniczny wskazany w formularzu – w rozumieniu ustawy
z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz.1204 z późn. zm.) – o produktach, usługach i aktualnych ofertach questus i partnerów questus, w szczególności
o szkoleniach i publikacjach na temat biznesu i marketingu. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych w zakresie niezbędnym dla realizacji powyższych celów.
• Płatności dokonywane są przelewem bankowym na rachunek bankowy mBank -24 1140 2017 0000 4302 0342 8828
• questus zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia.W przypadku rezygnacji ze szkolenia po pierwszej zrealizowanej sesji – opłata nie podlega zwrotowi.

PODPIS UCZESTNIKA:

DATA:

PIECZĄTKA I PODPIS OSOBY KIERUJĄCEJ NA PROGRAM DM:

