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KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA  

na szkolenia dla projektantów 

BIM w teorii i praktyce 

 

 

Termin szkolenia  5–7 września,  19–21 września,  3–5 października,  17–19 października 2016 r. * 

 

Dane kontaktowe: 

Imię i nazwisko .................................................................................................................................................................................... 

Telefon ................................................................................................................................................................................................. 

E-mail .................................................................................................................................................................................................. 

 

Specjalność * 

 

 Konstrukcyjno – budowlana 

 Instalacyjna elektryczna 

 Instalacyjna sanitarna 

 Drogowa 

 Mostowa 

 Kolejowa 

 Architektoniczna 

 Instalacyjna telekomunikacyjna  

 Inna  

 

 

Kartę zgłoszenia (podpisaną i zeskanowaną) prosimy nadsyłać w terminie do dwóch tygodni przed planowanym 

terminem szkolenia  

 

na adres e-mail: szkoleniabim@loiib.pl 

 

 

Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie do dwóch tygodni przed planowanym terminem szkolenia  

na konto Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

 

nr 81 1440 1231 0000 0000 0222 7622  

tytułem: szkolenie BIM wpłata 

 

 

Cena szkolenia dla jednego uczestnika wynosi 300,00 zł (w tym catering) bez kosztów noclegu,  

dla członków Łódzkiej OIIB cena dla jednego uczestnika to 100,00 zł (w tym catering) bez kosztów noclegu. 

 

 

Dane do faktury: 

Nazwa firmy…………………………………………………………………………….………………………………………….. 

Adres firmy…………………………………………………………………………………………….…………………………… 

NIP……………………………………………………………………………………………….…………………………………. 

Upoważniamy Organizatorów do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu. 

Status * 

 

 Członek ŁOIIB 

 Członek innej OIIB 

 Inne 

 

 

__________________ 

* zaznaczyć wybrane 
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Warunki uczestnictwa:  

 

1. Szkolenie BIM w teorii i praktyce jest szkoleniem realizowanym na podstawie porozumienia zawartego przez Wydział 

Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej, Łódzką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa 

oraz ArCADiasoft Chudzik sp. j. 

2. Zgłoszenia udziału w szkoleniu należy nadsyłać do Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 91-425 Łódź, 

ul. Północna 39, szkoleniabim@loiib.pl, zwanej dalej Izbą.  

3. Warunkiem udziału w szkoleniu jest otrzymanie przez Izbę wypełnionego formularza zgłoszenia (istnieje możliwość 

pobrania formularza ze strony www.lod.piib.org.pl) najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia (liczy się data 

wpływu formularza zgłoszenia do Izby). Po upływie tego terminu zgłoszenie chęci udziału w szkoleniu jest dopuszczalne po 

uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z Izbą. Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia jest równoznaczne  

z akceptacją niniejszych Warunków uczestnictwa. 

4. Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, zestaw materiałów szkoleniowych w formie wydrukowanego skryptu, 

certyfikat ukończenia szkolenia po pozytywnej weryfikacji. Izba zapewnia catering dla uczestników szkolenia. Cena  nie 

obejmuje kosztów dojazdu ani zakwaterowania w czasie trwania szkolenia. 

5. ArCADiasoft Chudzik sp. j. udzieli trzymiesięcznej licencji na użytkowanie w pełni funkcjonalnego oprogramowania.  

6. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń na dany termin. Izba zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia 

zgłoszenia, jeżeli lista uczestników w danym terminie szkolenia będzie już zamknięta oraz w przypadku nie zgłoszenia się 

minimalnej liczby osób. 

7. Izba zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu na 7 dni przed terminem szkolenia. 

8. W przypadkach określonych w punkcie 6 i 7, wszelkie kwoty wpłacone tytułem zapłaty za udział w szkoleniu zostaną 

zwrócone w całości w ciągu 14 dni od daty przekazania stosownej informacji do uczestnika szkolenia, za wyjątkiem sytuacji, 

kiedy strony uzgodnią, że wpłacona kwota zostanie zaliczona na poczet zapłaty za udział uczestnika w szkoleniu w innym 

terminie. 

9. Płatność za szkolenie powinna wpłynąć na konto Izby nr 81 1440 1231 0000 0000 0222 7622 tytułem: szkolenie BIM 

najpóźniej w ciągu 3 dni od daty przesłania zgłoszenia, o którym mowa w punkcie 3. Izba zastrzega sobie prawo rozwiązania 

umowy w przypadku jeżeli odpłatność za szkolenie nie zostanie zaksięgowana na ww. rachunku bankowym. 

10. Cena szkolenia dla jednego uczestnika wynosi 300,00 zł (w tym catering) bez kosztów noclegu, dla członków Łódzkiej OIIB 

cena dla jednego uczestnika to 100,00 zł (w tym catering), bez kosztów noclegu. 

11. Faktura VAT zostanie wystawiona w ciągu 14 dni od daty otrzymania zapłaty za szkolenie i przesłana pocztą na adres 

wskazany w formularzu zgłoszenia lub zostanie doręczona uczestnikowi w trakcie szkolenia. 

12. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu wpłata za szkolenie nie podlega zwrotowi. 

13. W przypadku odwołania szkolenia z winy Izby wpłata zostaje zwrócona uczestnikowi szkolenia. 

 

 

Oświadczam, że:   

 

 Dane przedstawione w niniejszej karcie zgłoszenia odpowiadają stanowi faktycznemu i są prawdziwe. Jestem świadomy(a) 

odpowiedzialności prawnej, jaką ponoszę w przypadku podania nieprawdziwych danych.   

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Łódzką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa zgodnie 

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r.,  poz. 922) w celu prawidłowej 

organizacji szkolenia. 

 

 

 

 

   ……………...……….                             ………..…………… 

      Miejscowość, data                                        Podpis 

 

 

  


