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VOUCHER NR … /… /2020 

Voucher można wykorzystać na dowolną ilość szkoleń otwartych lub zamkniętych  

bez konieczności deklarowania terminu i tematu szkolenia. Decyzję można podjąć 

w każdym momencie. Część szkoleń można odbyć jeszcze w tym roku, a część 

w kolejnym. Voucher jest bezterminowy– na prośbę Klienta niewykorzystane środki 

z vouchera zostaną zwrócone na konto płatnika, a więc Klient nie ponosi straty, 

nawet w przypadku nieskorzystania choćby raz Vouchera! 

Warunki uczestnictwa w szkoleniach otwartych  

Zgłoszenie Uczestnika odbywa się standardowo (poprzez wypełnienie formularza na 

stronie internetowej lub poprzez wypełnienie formularza w formacie doc. lub .pdf) 

z jedną różnicą – należy w polu uwag podać nr seryjny Vouchera. Pozostałe warunki 

uczestnictwa określa regulamin szkoleń otwartych.  

Warunki organizacji szkoleń zamkniętych 

Klient, gdy podejmie decyzję o organizacji szkolenia zamkniętego z oferty szkoleń 

proponowanych przez firmę 4GROW kontaktuje się z działem obsługi klienta w celu 

otrzymania dedykowanej oferty wraz z wyceną i proponowanymi terminami szkolenia 

zamkniętego. Na jej podstawie zostaje podpisana umowa na usługi szkoleniowe.  

Płatność 

Do podanych cen netto zostaje doliczony podatek VAT 23%. Uczestnicy, których 

szkolenie jest finansowane w co najmniej 70% z budżetu publicznego, są zwolnieni 

z podatku VAT. 

Akceptacja powyższych warunków i przesłanie podpisanego zgłoszenia są 

równoznaczne z upoważnieniem 4GROW do wystawienia faktury VAT bez składania 

podpisu ze strony osoby zgłaszającej. Uregulowanie płatności za Voucher odbywa 

się na podstawie faktury z 14 dniowym terminem płatności. 
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Prosimy o wypełnienie, podpisanie każdej strony, podstemplowanie, zeskanowanie 

i wysłanie jako załącznik e-mailem: info@4grow.pl 

Saldo zasilenia Vouchera  zł netto 

Dane firmy: 

Firma  

Adres  

Miasto Kod pocztowy  

NIP  

Osoba zgłaszająca  

Stanowisko służbowe  

E-mail zgłaszającego  

Telefon kontaktowy  

Jak dowiedziałeś/aś się o Voucherze?  

Uwagi 

 

 

 

 
 
 

Powiadomienia:  

Chcę otrzymywać powiadomienia o promocjach, np. szkoleń last minute  

z X% rabatem 

 

Potwierdzenie: 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w celu realizacji usługi i akceptuję 

Regulamin szkoleń otwartych.   
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Czytelny podpis osoby zgłaszającej Pieczątka firmy 
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