
 
 

  
 

Formularz zgłoszeniowy 
 

Cykl warsztatów 
coachingu 
grupowego 
i indywidualnego 

Studium Treningu Umiejętności 
MenedŜerskich 

Team Management Leadership  
Termin i miejsce 
warsztatów Gdańsk-Morena, Os. Myśliwskie III-INPRO, ul. Morenowe Wzgórze 18 lok.55 

 Liczba 
osób 

Liczba 
noclegów 

Uwagi dodatkowe 

7.000,00zł + 1.540,00zł VAT = 8.540,00zł/osoba 
(cena obejmuje materiały szkoleniowe, udział w cyklu 7 dwudniowych 
grupowych warsztatów coachingowych, przerwy kawowe, obiady, program 
integracyjny dla chętnych, coaching indywidualny - ok. 10 godz. i Analizę 
Indywidualną Extended DISC) 

   

1050,00 zł/os - za 7  noclegów w pensjonacie w trakcie 7 kolejnych 
warsztatów + wyŜywienie (śniadania i kolacje)    

DODATKOWE NOCLEGI (przed i/lub po zajęciach) 

Nocleg jednej osoby (pokój 1 os., śniadanie i kolacja)  200,00 zł/nocleg    

Nocleg  jednej osoby (pokój 2 os., śniadanie i kolacja)  150.00 zł/nocleg    

Koszt 
uczestnictwa  
w Studium TML 

Istnieje moŜliwość zarezerwowania dodatkowych noclegów przed i po warsztatach – w przypadku zainteresowania prosimy 
o wpisanie dat noclegów w powyŜszą tabelę (jest teŜ moŜliwość rezerwacji dodatkowych noclegów juŜ w trakcie projektu) 

1 Nazwa firmy / instytucji:  Podstawowe dane 
o firmie / instytucji  2 NIP:  

3 Ulica, nr domu, nr lokalu  
4 Kod pocztowy, miejscowość  

Dane adresowe 
firmy / instytucji 

5 Województwo  
6 Imię i nazwisko  
7 Telefon kontaktowy  
8 Fax   

Dane osoby 
kontaktowej 

9 Adres poczty elektronicznej  
 

Dane uczestników zgłaszanych do udziału w Studium TML: 
 

Lp. Imię i nazwisko e –mail /telefon 

1 

  2 

  3 

  4 

  
 

Warunkiem uczestnictwa w Studium TML jest przesłanie formularza oraz dowodu wpłaty: 
� Fax -em: 058 320 89 57 /ewentualnie e-mailem (skan dokumentów): szkolenia@prospera.pl 
� pocztą na adres: PROSPERA Consulting ul. Morenowe Wzgórze 18 kl.4 lok.55 80-283 Gdańsk-Morena 

 
Wpłaty za udział w Studium (i ewentualne noclegi) prosimy dokonać dopiero po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa na konto organizatora:  
 
PROSPERA Consulting Renata Kaczyńska-Maciejowska ul. Dragana 20 d/38 80-809 Gdańsk NIP 584-173-81-49, REGON 191526840 

 
Bank PKO BP S.A.:  76 1020 1811 0000 0402 0016 9243 

 
(w tytule przelewu prosimy podać nazwę projektu – Studium TML, imię i nazwisko osoby zgłoszonej oraz nazwę firmy) 

 
Przesłanie formularza zgłoszeniowego stanowi prawnie wiąŜące zobowiązanie do uczestnictwa w Studium TML na warunkach w nim określonych. W przypadku 
rezygnacji z uczestnictwa prosimy o zawiadomienie nas (w formie pisemnej) w terminie nie krótszym niŜ 7 dni przed datą rozpoczęcia Studium. Jeśli rezygnacja 
zostanie zgłoszona po tym terminie, zmuszeni będziemy obciąŜyć Państwa kwotą równą 100% ceny Studium. 

 

                       ..........................................                                                             ................................................ 
                          Pieczątka firmowa                                                                               Data i podpis osoby upowaŜnionej 

PROSPERA Consulting – Biuro Projektu 
ul Damroki 1D lok. nr 10, II piętro 
80-177 Gdańsk-Jasień 
tel. (058) 320-89-56, Fax (058) 320-89-57 
www.prospera.pl  e-mail: biuro@prospera.pl  


