
 

 

Regulamin udziału w szkoleniu „Zmiany w Kodeksie Pracy 2023”  w  dniu 27.03.2023 r. 

 

Postanowienia ogólne 

1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób biorących udział w szkoleniu „Zmiany w 

Kodeksie Pracy 2023” organizowanym w dniu 27.03.2023 r. w Parku Naukowo- 

Technologicznym w Ełku, zwanym w dalszej części Organizatorem. 

2. Termin szkolenia: 27 03 2023, godz. 9-15 , miejsce Park Naukowo - Technologiczny w Ełku 

3. Szkolenie będzie prowadzone przez zewnętrzną firmę szkoleniową.  

4. Każda osoba, która otrzymała potwierdzenie rejestracji na szkolenie lub przebywa 

na terenie, na którym przeprowadzane jest szkolenie, zobowiązana jest stosować się 

do postanowień niniejszego Regulaminu. 

 

Warunki uczestnictwa 

1. Uczestnikami szkolenia mogą być firmy lub osoby fizyczne, które dokonają 

rejestracji na formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie www.technopark.elk.pl 

oraz wniosą stosowną opłatę za udział w szkoleniu.  

2. Rejestracji na szkolenie można dokonać w terminie najpóźniej do dnia 23.03.2023 r. 

włącznie poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres: 

e.gajewska@technopark.elk.pl 

3. Należność za udział w szkoleniu powinna zostać przelana na konto PNT w Ełku, nr 

17102035410000510203280948 po dokonaniu rejestracji na szkolenie, nie później niż do 

dnia 23.03.2023 r. włącznie. 

4. Faktura VAT zostanie wystawiona przez organizatora po szkoleniu i przesłana 

pocztą elektroniczną na wskazany w trakcie rejestracji adres mailowy. 

5. Opłata za udział w szkoleniu wynosi 243,90 zł netto + VAT tj. 300 zł brutto. W przypadku 

określonym art.  43 ust.  1 pkt 29 l i t.  c ustawy z dnia 11.03.2004r.  podatku od 

towarów i  usług  opłata zwolniona jest z podatku VAT. 

6. Liczba uczestników szkolenia jest ograniczona. O możliwości udziału w szkoleniu 

decyduje kolejność dokonania skutecznej rejestracji, za którą uznaje się przesłanie 

wypełnionego zgłoszenia + wniesienie opłaty za udział w szkoleniu. 

7. Rezygnacja z udziału w szkoleniu, bez dokonania opłaty, jest możliwa jedynie poprzez 

wysłanie wiadomości e-mail o rezygnacji na adres e.gajewska@technopark.elk.pl do dnia 

23.03.2023 włącznie. Rezygnacja po tym terminie nie zwalnia z dokonania opłaty za 

szkolenie. 

8. Z chwilą dokonania rejestracji, uczestnik szkolenia wyraża zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych oraz wyraża zgodę na wykorzystanie jego 

wizerunku przez Organizatora lub inne osoby na zlecenie Organizatora, w tym 

zwielokrotnianie wszelkimi technikami, rozpowszechnianie i publikowanie w prasie, 

broszurach, ulotkach, mediach elektronicznych w związku z organizacją, udziałem, 

relacjonowaniem przebiegu i dokumentowaniem konferencji w razie takich potrzeb. 

http://www.technopark.elk.pl/
mailto:e.gajewska@technopark.elk.pl
mailto:e.gajewska@technopark.elk.pl

