„Inspirujemy…”

Formularz zgłoszenia
STUDIUM ZAWODOWE COACHA BIZNESU NOVO
Pros i my o wypełnienie formularza i przesłanie go na nasz fax: (89) 679 53 54 l ub e -mail: biuro@pracownianovo.pl

1. Dane Uczestnika:
Imię i Nazwisko:
Adres e-mail:

Telefon:

2. Adres Uczestnika:
Ulica:

Nr domu / mieszk.:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

3. Dane do rachunku /wpisz jeżeli są inne niż dane i adres Uczestnika/:
Nazwa firmy:

NIP:

Ulica:

Nr domu / mieszk.:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

4. Potwierdzam uczestnictwo w programie STUDIUM ZAWODOWE COACHA BIZNESU:
Progra m s kłada się ogółem z 60 godzin s zkolenia coachingowego oraz 11 godzin mentor coachingu wg s tandardów ICF.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

SZKOLENIE „NARZĘDZIA I TECHNIKI COACHINGOWE” – 14 godz.
SZKOLENIE „COACHING – POGŁĘBIANIE UMIEJĘTNOŚCI” – 14 godz.
SZKOLENIE „POSTAWA COACHA – LIFE COACHING I COACHING KARIERY” – 14 godz.
SZKOLENIE „OBSZARY SPECJALIZACJI – COACHING PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I COACHING W BIZNESIE” – 14 godz.
STANDARDY ICF – teleklasy – 2x2 godz.
MENTOR COACHING GRUPOWY – teleklasy – 4x2 godz.
MENTOR COACHING INDYWIDUALNY – sesje telefoniczne – 3x1 godz.

Numer edycji /wpisz/:

REGULARNA CENA KURSU:

8.650 zł /z VAT/

5. Wybieram następującą formę opłat: /Zaznacz znakiem X wybraną opcję oraz przy opłatach w ratach wpisz liczbę rat/
lub
PŁATNOŚĆ JEDNORAZOWA
PŁATNOŚĆ W RATACH
Preferowana liczba rat
W s pra wie zasad płatności w ratach prosimy o kontakt mailowy: biuro@pracownianovo.pl, lub tel efoniczny: +48 535 435 066.

6. Korzystam z następujących opcji rabatowych do STUDIUM: /Zaznacz znakiem X w pustym kwadracie przy danej opcji rabatowej,
w przypadku dodatkowego rabatu wpisz jego wysokość. Wszystkie kwoty zawierają podatek VAT/

6.1. Rabat za płatność jednorazową. Rabat: 300 zł brutto.
6.2. Rabat przy zgłoszeniu na więcej 30 DNI PRZED ROZPOCZĘCIEM zajęć. Rabat: 300 zł brutto.
6.3. Rabat przy zgłoszeniach grupowych*. Rabat: 300 zł brutto (2 osoby) / 500 zł brutto (3 osoby) *niepotrzebne skreśl
6.3. Rabat dodatkowy /ustalenia indywidualne/

Wpisz kwotę rabatu:

zł brutto

7. Dokupuję do STUDIUM ZAWODOWEGO COACHA BIZNESU następujące szkolenia: /Zaznacz znakiem X w pustym
kwadracie przy module dodatkowym, który chcesz zakupić. Wszystkie kwoty zawierają podatek VAT/

7.1. Uczestnictwo w szkoleniu COACH I TREN ER NA RYNKU. Koszt szkolenia 985 zł /z VAT/
7.2. Uczestnictwo w szkoleniu GADŻETOWANIE. Koszt szkolenia 370 zł /z VAT/
7.3. Rabat dodatkowy na SZKOLENIA DODATKOWE
/ustalenia indywidualne/

Wpisz kwotę rabatu:

zł brutto

8. Zobowiązuje się do zapłacenia za udział w kursie następującej kwoty /zs umuj ra baty i wpisz cenę końcową/:
CAŁKOWITA KWOTA BRUTTO DO ZAPŁATY
ZA UCZESTNICTWO W STUDIUM WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI

Pra cownia Coachingu NOVO
03-287 Wa rs zawa, ul. Skarbka z Gór 144E/45
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WARUNKI UCZESTNICTWA
Akceptuję poniższe warunki uczestnictwa:
I. Potwierdzenie uczestnictwa
1. Przesłanie Formularza zgłoszenia traktowane jest jako akceptacja warunków udziału w programie Studium
Zawodowe Coacha Biznesu oraz zgoda na wystawienie faktury za uczestnictwo w programie.
2. Ostateczne potwierdzenie uczestnictwa w programie następuje po zaksięgowaniu na koncie NOVO sp. z o.o.
pełnej należności za kurs, a w przypadku rozbicia należności na raty – po zaksięgowaniu pierwszej raty.
Wpłaty należy dokonać na konto w mBanku, numer konta: 78 1140 2004 0000 3602 7510 6185. Faktura
zostanie wystawiona najpóźniej do 15 dnia kolejnego miesiąca, w którym nastąpiło zaksięgowanie środków
na koncie. Faktura zostanie przesyłana pocztą elektroniczną na adres podany w formularzu zgłoszenia. W
przypadku konieczności wystawienia faktury w formie papierowej i przesłania jej pocztą tradycyjną,
doliczamy opłatę w wysokości 7 zł brutto.
3. W przypadku rozbicia należności na raty uczestnik zobowiązuje się dokonywać spłat termin owo.
Nieuczestniczenie w którymkolwiek ze zjazdów nie zwalnia uczestnika z obowiązku uiszczenia opłat.
4. W przypadku płatności na raty, harmonogram płatności zostanie potwierdzony w oddzielnym e-mailu.
II. Warunki uczestnictwa i ukończenia programu
5. Maksymalna ilość uczestników biorących udział w programie to 18 osób, w sesji mentor coachingu
grupowego 10 osób, chyba że prowadzi ją dwóch akredytowanych coachów.
6. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania zasady „wszystko albo nic” zgodnie, z którą nie może brać
udziału we fragmencie zajęć, lecz jest zobowiązany do punktualnego przychodzenia na zajęcia i uczestnictwa
w pełnym wymiarze godzin danego szkolenia. Ponad 3 godzinna nieobecność na szkoleniu jest równoznac zna
z koniecznością powtórzenia tego s zkolenia. Koszt ponownego uczestnictwa w szkoleniu wynosi 500 zł brutto.
W sytuacji nieobecności na sesj ach mentor coachingu grupowego lub indywidualnego nie przewiduje się
możliwości odrabiania sesji. Termin sesji mentor coachingu indywidualnego uzgadnia się z Uczestnikiem.
7. Warunkiem ukończenia programu i uzyskania Dyplomu Studium Zawodowego Coacha Biznesu jest
uczestnictwo we wszystkich czterech szkoleniach i uregulowanie wszystkich płatności względem
NOVO sp. z o.o.. Udział w sesjach mentor coachingu nie jest obowiązkowy.
8. Warunkiem uzyskania Certyfikatu Coacha Biznesu NOVO jest ukończenie programu i uzyskanie dyplomu
Studium Zawodowego Coacha Biznesu oraz dodatkowo odbycie minimum 3 z 4 sesji mentor coachingu
grupowego, odbycie 3 indywidualnych sesji coachingu indywidualnego oraz zaliczenie egzaminu końcowego.
9. Uczestnik, który nie uczestniczył we wszystkich czterech szkoleniach w ramach programu, uzyskuje
zaświadczenie o uczestnictwie w wybranych szkoleniach Studium Zawodowego Coacha Biznesu w wymiarze
czasowym zgodnym z jego rzeczywistą obecnością na zajęciach.
III. Rezygnacja z uczestnictwa w programie
10. Odwołanie uczestnictwa w programie następuje na podstawie pisemnie zgłoszonej informacji na e-mail:
biuro@pracownianovo.pl lub fax: (89) 679 53 54 najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem programu. W tym
przypadku zwracamy 100% wpłaconej kwoty.
11. W przypadku odwołania uczestnictwa na mniej niż 14 dni lub nieobecności na szkoleniach uczestnikowi nie
przysługuje zwrot wniesionej opłaty. W przypadku płatności ratalnej uczestnik jest zobowiązany uiścić pełną
należność za cały program.
12. W przypadku ważnych zdarzeń losowych, niezależnych od uczestnika programu, możliwe jest odstąpienie od
obowiązku pełnej odpłatności za kurs. Sytuacje takie są rozpatrywane indywidualnie.
IV. Skorzystanie z gwarancji – 100% ZADOWOLENIA:
13. Uczestnik ma możliwość odwołania uczestnictwa w Studium Zawodowym Coacha Biznesu bez ponoszenia
żadnych kosztów w przypadku, w którym jakość szkoleń jest niezgodna z jego oczekiwaniami. Może to jednak
nastąpić na podstawie pisemnie zgłoszonej informacji, przekazanej bezpośrednio trenerowi prowadzącemu
zajęcia najpóźniej przed rozpoczęciem drugiego dnia zajęć szkolenia NARZĘDZIA I TECHNIKI COACHINGOWE.
V. Odwołanie programu
14. NOVO sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania programu albo zaproponowania nowego terminu.
W przypadku odwołania programu lub braku akceptacji nowych terminów przez uczestnika NOVO sp. z o.o.
zwróci całość uprzednio wniesionych wpłat.

Data: ………………………………………………………..

Pra cownia Coachingu NOVO
03-287 Wa rs zawa, ul. Skarbka z Gór 144E/45

Podpis uczestnika: ………………………………………………………………………
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Przetwarzanie danych osobowych
Jeśli chcesz otrzymywać nasz newsletter, narzędzia i materiały merytoryczne, informacje o nowych szkoleniach
i projektach realizowanych przez NOVO sp. z o.o. wyraź zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Nie
udostępniamy nikomu Twoich danych i w każdej chwili masz możliwość rezygnacji z otrzymywanych materiałów.
Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody* na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystanie moich danych
osobowych przez NOVO sp. z o.o. w celu przygotowania i przeprowadzenia powyższego programu szkoleniowego
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997r. (Dz.U. nr 133 z 1997r.).
Zgadzam się / Nie zgadzam* się na otrzymywanie na mój adres e-mail materiałów szkoleniowych, informacji
o szkoleniach, produktach, promocjach oraz innych informacji handlowych od NOVO sp. z o.o. w rozumieniu
Ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
* Ni epotrzebne s kreśl

Data: ………………………………………………………..

Pra cownia Coachingu NOVO
03-287 Wa rs zawa, ul. Skarbka z Gór 144E/45

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

