
 

 

ABC SKUTECZNOŚCI DYREKTORA SZKOŁY/PLACÓWKI OŚWIATOWEJ 
 

 

FORMULARZ REZERWACYJNY 
W związku ze zgłoszeniem się na szkolenie ABC skuteczności dyrektora szkoły, proszę  
o wypełnienie formularza rezerwacyjnego, podpisanie i odesłanie skanu na adres: 
gabrielahelinska@empiria.edu.pl 
 
1. Imię i nazwisko: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. Dane kontaktowe: tel………………………………………e-mail:………………………………………………… 
 

3. ZGŁASZAM REZERWACJĘ: 
Proszę o zaznaczenie znakiem X wybranego terminu, pakietu oraz zakwaterowania 

 
TERMIN SZKOLENIA: 

 

      10-12 lipca 2023 (pn.-śr.) – SZKLARSKA PORĘBA 

      12-14 lipca 2023 (śr.-pt.) – SZKLARSKA PORĘBA 

      16-18 sierpnia 2023 (śr. - pt.) – GDAŃSK  

      27-29 września 2023 (śr.-pt.) - MIĘDZYZDROJE 
 

 Pakiet A – 2 noclegi 

18 godzin szkolenia, zakwaterowanie  
(2 noclegi), pełne wyżywienie  
(3 obiady, 2 śniadania, 2 kolacje, serwis 
kawowy), autorskie materiały 
szkoleniowe, certyfikat i 
…NIESPODZIANKĘ 

 Nocleg w pokoju  
2-osobowym    
Nocleg w pokoju z Panią/Panem  
 
……………………………………………………… 
 
……………………………………………………… 

 Nocleg w pokoju  
1-osobowym    
 

 

 Pakiet B – 3 noclegi 

18 godzin szkolenia, zakwaterowanie  
(3 noclegi), pełne wyżywienie  
(3 obiady, 3 śniadania, 2 kolacje, serwis 
kawowy), możliwość korzystania z 
basenu, monitorowanego parkingu, 
autorskie materiały szkoleniowe, 
certyfikat i …NIESPODZIANKĘ. 

 Nocleg w pokoju  
2-osobowym    
  

Termin rezerwacji dodatkowego 
noclegu ………………… 
 
Nocleg w pokoju z Panią/Panem:  
……………………………………………………… 
 

……………………………………………………… 

 Nocleg w pokoju  
1-osobowym    
 

 
Termin rezerwacji 
dodatkowego noclegu: 
…………………………….. 
 

 

 Pakiet C – bez noclegów  
18 godzin szkolenia, wyżywienie (3 obiady, serwis kawowy), autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat. 
 

mailto:gabrielahelinska@empiria.edu.pl


 

 

 

INFORMACJE DODATKOWE: 
 

• RODZAJ DIETY:  

 Wegetariańska     Niewegetariańska  

 

• INNE INFORMACJE nieujęte w powyższych pakietach, które można zarezerwować 
  

 
4. OPŁATA REZERWACYJNA 

(ze względu na konieczność opłaty rezerwacyjnej w hotelu, istnieją trzy możliwości 

rezerwacji. Proszę o zaznaczenie wybranej przez siebie opcji znakiem X)  
 

Opłata rezerwacyjna w wysokości 20% wartości zamówienia  
W tym celu wystawimy Państwu fakturę zaliczkową. Po szkoleniu otrzymają 
Państwo fakturę za całość szkolenia uwzględniającą zaliczkę) 

 

Opłata 100% wartości zamówienia przed szkoleniem  
W tym celu wystawiamy fakturę proforma, a po dokonaniu wpłaty otrzymują 
Państwo "normalną" fakturę 

 

Opłata w ramach abonamentu szkoleniowego – zostanie odliczona zgodnie  
z warunkami opłaty rezerwacyjnej 
(w przypadku osób, które nie mają zgłoszonego abonamentu – można 
wykupić abonament. Link do zgłoszenia TUTAJ) 
 

 

 

5. WARUNKI REZYGNACJI: 

 
Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa w następujących sytuacjach: 

1. Bez uzasadnienia powodu – zgłoszenie drogą mailową rezygnacji 31 dni przed datą 
rozpoczęcia szkolenia 

2. Zaproponowanie na swoje miejsce innego uczestnika 

3. Ogłoszenie oficjalnego zakazu organizacji szkoleń stacjonarnych wynikających  
z zagrożenia epidemicznego 

 
 

https://biuro.empiria.edu.pl/application-form/subscription


 

 

 
Uczestnik ponosi koszt rezygnacji w wysokości: 

1. 20% wartości zamówienia w przypadku zgłoszenia rezygnacji w okresie między 30 a 20 
dniem przed rozpoczęciem szkolenia  

2. 50% wartości zamówienia w okresie między 19 a 8 dniem przed rozpoczęciem 
szkolenia  

3. 100% wartości szkolenia - w okresie od 7 dnia przed rozpoczęciem szkolenia  
 

 
 
Salon Edukacyjny Empiria również zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z powodów 
niezależnych od siebie, np. ogłoszenie oficjalnego zakazu organizacji szkoleń stacjonarnych 
wynikających z zagrożenia epidemicznego. Wówczas zobowiązuje się do natychmiastowego 
poinformowania o odwołaniu i zwrotu wpłaconych kwot 

 

 

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z warunkami udziału i dokonuję rezerwacji 
 

Data:………………………………………….  Podpis:……………………………………………………… 


