Registration for training courses 2020
Formularz rejestracyjny na kursy organizowane 2020 roku
Data of Company/ Dane przedsiębiorstwa
Name/ Nazwisko (osoby zgłaszającej uczestnika kursu)

First Name/ Imię (osoby zgłaszającej uczestnika kursu)

Company/ Nazwa przedsiębiorstwa

Department/ Dział

Street/ Ulica

Postcode/city/ Kod pocztowy/ miasto

Country/ Kraj

TIN/ NIP

Phone/ Telefon

E-mail

Billing address (if different to above)/ Dane do faktury(wypełnić w przypadku gdy są inne niż powyżej)
Invoice to be sent to/ Fakturę wysłać do

Contact person/ Osoba do kontaktu

Order no. (if available)/ Nr zamówienia (jeśli nadano)

Street/ Ulica

Country/ Kraj

Phone/ Telefon

Postcode/city/ Kod pocztowy/ miasto

TIN/ NIP

E-mail

The registration is being made for the following course/ Rejestracja na następujący kurs

□ European Adhesive Specialist (EAS)/ Europejski Specjalista Klejenia (EAS)
Seminar code/ Kod kursu

Date (course start / end)/ Data rozpoczęcia/ zakończenia kursu

Notes (e.g. if only single course weeks being booked)/ Uwagi (np. w przypadku gdy został zarezerwowany pojedynczy tydzień kursu)

I confirm with my signature that I have read and agree with the conditions outlined on page 2 of this document. I also confirm that I am authorized
to register the participant for the course./
Potwierdzam własnoręcznym podpisem, że zapoznałem(-łam) i zgadzam się z warunkami przedstawionymi na 2 stronie niniejszego dokumentu.
Potwierdzam również, że jestem upoważniony(-a) do rejestracji uczestnika kursu.

Place/date/ Miejscowość/ data

Fraunhofer Institute for Manufacturing Technology and Advanced
Materials IFAM
– Adhesive Bonding Technology and Surfaces –
Workforce Qualification and Technology Transfer
Wiener Strasse 12
28359 Bremen Germany

Signature of the person making the booking/ Podpis osoby zgłaszającej uczestnika

Rejestracja i miejsce przeprowadzenia kursu:
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa
ul. Błogosławionego Czesława 16-18
44-100 Gliwice, Polska
tel.: +48 32 33 58 239 fax: +48 32 231 46 52
e-mail: beata.rams@is.gliwice.pl
Page/ Strona 1
Valid until/ Obowiązujący do: 31.12.20

Conditions (course fees, cancellation)
Warunki (opłaty za kurs, odwołanie kursu)

Opłata za kurs:
European Adhesive Specialist – EAS
(three one-week sections)
The course fee is 7000 PLN per course week and covers:
– Digital preliminary course | Course documentation | Lunch and drinks during breaks
Exam fee is 1600 PLN.
Europejski Specjalista Klejenia – EAS
(kurs modułowy w trzech tygodniowych sesjach)
Opłata za 1 tydzień kursu wynosi 7000 PLN i obejmuje:
– Materiały przygotowawcze w wersji cyfrowej | Materiały szkoleniowe | Posiłki (II śniadanie, obiad i kanapki) i napoje podczas trwania kursu
Opłata za przeprowadzenie egzaminu wynosi 1600 PLN.
The invoice for the full course and exam fees is issued after the end of a course.
Faktura na pełną kwotę za kurs oraz egzamin zostanie wystawiana po zakończeniu kursu.

Cancellation:

Odwołanie kursu:

If a place on an event is canceled more than 4 weeks before the start of the
event, 15% of the fee is still payable. If a place on an event is canceled more
than 7 days before the start of the event, 50% of the fee is still payable. For
cancellation less than 7 days before the start of the event, the whole fee is
payable. Naturally it is possible for another person from your
company/organization to attend the event instead.
The number of participants on each event is limited. If there are too few
participants for an event, we reserve the right to cancel the event by giving at least
seven days‘ notice.

Rezygnacja z udziału w kursie następuje w formie pisemnej.
W przypadku rezygnacji z udziału w kursie powyżej 4 tygodni przed jego
rozpoczęciem, zgłaszający na kurs zobowiązany jest do zapłaty 15%
wartości kursu. W przypadku rezygnacji z udziału w kursie powyżej 7 dni
przed jego rozpoczęciem, zgłaszający na kurs zobowiązany jest do
zapłaty 50% wartości kursu. W przypadku rezygnacji z udziału w kursie
poniżej 7 dni przed jego rozpoczęciem, zgłaszający na kurs zobowiązany
jest do zapłaty 100% wartości kursu. W przypadku rezygnacji uczestnika
istnieje oczywiście możliwość zgłoszenia w jego miejsce innego
pracownika. Liczba uczestników na każdym kursie jest ograniczona. W
przypadku zbyt małej liczby uczestników zastrzegamy sobie prawo do
odwołania kursu z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

Page/ Strona 2

Valid until/ Obowiązujący do: 31.12.20

Information about the participant
Informacja o uczestniku kursu
Information about the participant/ Informacja o uczestniku kursu

Please forward this information prior to the start of the course by post, fax or as a scan. Proszę przesłać poniższe dane pocztą, faxem lub mailem (skan) przed rozpoczęciem kursu.

Name/ Nazwisko

First Name/Imię

Seminar code/ Kod kursu

Date (course start / end)/ Data rozpoczęcia/ zakończenia kursu

Company/ Nazwa przedsiębiorstwa

Department/ Dział

Street/ Ulica

Postcode/city/ Kod pocztowy/ Miasto

Country/ Kraj

Phone/ Telefon

E-mail

Conditions for participation/ Warunki uczestnictwa
European Adhesive Specialist – EAS
A precondition for taking the examinations is successful completion of a
professional qualification.

Europejski Specjalista Klejenia – EAS
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest ukończenie specjalistycznego
szkolenia zawodowego.

Participants must have a sufficiently good knowledge of the course language to
enable them to understand the course material and take any relevant examinations
(written and oral).

Uczestnicy muszą posiadać dobrą znajomość języka polskiego, która
umożliwi im zrozumienie treści kursu oraz wzięcie udziału w egzaminie
(pisemnym i ustnym).

I confirm with my signature that I fulfill the conditions for participation.
Potwierdzam własnoręcznym podpisem, że spełniam warunki uczestnictwa w kursie.

Place/date/ Miejscowość/ data

Privacy:

The Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. takes the
confidentiality of your personal data very seriously. Personal data, collected when participants
register for courses and events which we organize, are processed in accordance with the
applicable data
protection laws. Your personal data are not made public and your personal data are not passed to
third parties without your consent.
All use of your personal data is limited to the indicated purposes and only to the extent required for
these purposes. Your participation in courses and events requires your registration and the
processing of personal data, for example storage of your name, address (including e-mail address),
and other contact details for a longer period. These data are used, amongst other things, to reserve
your place as a participant and for administrative matters relating to any subsequent examination. By
registering as a participant, you consent to this data being stored.
You have a legal right to inspect any stored personal data and also have the right to
demand the correction or deletion of these data or to restrict their further use.
Should you wish to contact us by e-mail, please note that the content of non-encrypted emails can be viewed by third parties.
By signing, you give your consent to the aforementioned storage and use of your personal data.

Fraunhofer Institute for Manufacturing Technology and Advanced
Materials IFAM
– Adhesive Bonding Technology and Surfaces –
Workforce Qualification and Technology Transfer
Wiener Strasse 12
28359 Bremen Germany

Signature of participant/ Podpis uczestnika kursu

Polityka poufności:

The Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. dba o zachowanie poufności
Państwa danych osobowych. Dane osobowe zebrane podczas rejestracji uczestników na kursy i wydarzenia
organizowane przez nas są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
Państwa dane osobowe nie są podawane do informacji publicznej i nie są przekazywane osobom trzecim bez
Państwa zgody.
Każde wykorzystanie Państwa danych osobowych jest ograniczone do wskazanych celów i tylko w zakresie
wymaganym dla tych celów.
Państwa uczestnictwo w kursie i wydarzeniach wymaga rejestracji oraz przetwarzania danych osobowych, np.
nazwiska, adresu (w tym adresu mailowego) i innych danych kontaktowych przez dłuższy czas. Dane
uczestników są używane między innymi w celu rezerwacji miejsca na kursie oraz dla celów administracyjnych
związanych z późniejszymi egzaminami. Poprzez zarejestrowanie się jako uczestnik, wyrażają Państwo zgodę na
przechowywanie tych danych.
Mają Państwo prawo do sprawdzania danych osobowych, żądania korekty tych danych lub ograniczenia ich
dalszego stosowania. Jeśli chcą się Państwo z nami kontaktować za pomocą poczty elektronicznej, prosimy
wziąć pod uwagę, że zawartość nieszyfrowanych wiadomości mailowych może być przeglądana przez osoby
trzecie.
Podpisując niniejszy dokument, wyrażają Państwo zgodę na wspomniane wyżej przechowywanie i używanie
Państwa danych osobowych.

Rejestracja i miejsce przeprowadzenia kursu:
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa
ul. Błogosławionego Czesława 16-18
44-100 Gliwice, Polska
tel.: +48 32 33 58 239 fax: +48 32 231 46 52
e-mail: beata.rams@is.gliwice.pl
Page/ Strona 3

Valid until/ Obowiązujący do: 31.12.20

