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Numery licencji FSC® - FSC® A000532; PEFC – PEFC18-41-51 

Zgłoszenie na szkolenie z zakresu wymagań FSC® i PEFC 

Santa Natura Resort & SPA, Nowa Wieś, 16-17 maja 2023 r. 

Dane do faktury VAT: 

Nazwa firmy:       

Adres rejestracji firmy:       

NIP:       

Adres e-mail do przesłania faktury:       

Lista osób zgłaszanych na szkolenie: 

Imię i nazwisko:      ; Numer telefonu:      ; Adres e-mail:       

Udział w szkoleniu: 16.05.2023r. Udział w szkoleniu: 17.05.2023r.  Obiadokolacja 16.05.2023r. 

 FSC grupa początkująca  

 FSC grupa zaawansowana 

 Grupa FSC Controlled Wood (FSC CW) 

 Grupa PEFC 

 Zgłoszona osoba będzie 

uczestniczyć w obiadokolacji  

Czy zgłoszona osoba będzie korzystać z noclegu* w hotelu Santa Natura Resort & SPA, Nowa Wieś **** 

https://www.santanatura.pl Nowa Wieś 31, 96-315 Wiskitki?   15/16 maja;  16/17 maja;  17/18 maja 

Dieta:   standardowa;  wegetariańska;  wegańska;  bezglutenowa 

 

Imię i nazwisko:      ; Numer telefonu:      ; Adres e-mail:       
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Czy zgłoszona osoba będzie korzystać z noclegu* w hotelu Santa Natura Resort & SPA, Nowa Wieś **** 

https://www.santanatura.pl Nowa Wieś 31, 96-315 Wiskitki?   15/16 maja;  16/17 maja;  17/18 maja 

Dieta:   standardowa;  wegetariańska;  wegańska;  bezglutenowa 

 

Imię i nazwisko:      ; Numer telefonu:      ; Adres e-mail:       
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*RINA Poland pokrywa koszt jednego noclegu w pokoju jednoosobowym ze śniadaniem, dla uczestników 

zgłoszonych na dwa dni szkolenia, w przypadku potrzeby zarezerwowania większej liczby noclegów, będą one 

doliczone do kosztu szkolenia. Koszt dodatkowego noclegu wynosi 300 zł +23% VAT. 

 

Wypełnione zgłoszenie należy przesłać na adres e-mail: joanna.kurowska@rina.org  

do 10 kwietnia 2023 r.** 

 

Koszt udziału w szkoleniu: 

 Koszt udziału w jednym 

dniu szkolenia 16 lub17 

maja) 

Koszt udziału w dwóch dniach 

szkolenia (16 i 17 maja) obejmuje 

koszt jednego noclegu w pokoju 

jednoosobowym wraz ze śniadaniem 

w hotelu Santa Natura Resort & SPA, 

Nowa Wieś 

Cena jednostkowa  1000 zł netto 1 750 zł netto 

Cena jednostkowa dla firm posiadających 

certyfikat wydany przez RINA oraz dla firm, 

które zarejestrują na szkolenie przynajmniej 

2 uczestników  

850 zł netto 1 550 zł netto 

Cena szkolenia obejmuje poczęstunek w trakcie szkolenia, lunch oraz obiadokolację pierwszego dnia szkolenia.  

Faktura za udział w szkoleniu zostanie wystawiona na około 20 dni przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji  

z udziału w szkoleniu później niż 14 dni roboczych przed szkoleniem RINA zastrzega sobie prawo do obciążenia 

uczestnika kosztami poniesionymi na rzecz hotelu, w którym odbywać się będzie szkolenie. 

Koszty parkingu pokrywa RINA Poland. Materiały szkoleniowe zostaną przekazane uczestnikom w wersji 

papierowej w dniu szkolenia.  

Płatności należy dokonać przed szkoleniem na podstawie wystawionej faktury VAT, na rachunek wskazany na 

fakturze podając numer faktury i informację, iż jest to płatność za szkolenie. 

**Liczba miejsc ograniczona. 

 

Wszelkich informacji na temat szkolenia udziela:  

Joanna Kurowska tel. +48 698 400 352; e-mail: joanna.kurowska@rina.org 

 

RINA Poland zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, w przypadku wprowadzenia nowych restrykcji na 

terenie Polski w związku z pandemią, uniemożliwiających przeprowadzenie szkolenia lub w przypadku 

niewystarczającej liczby chętnych. 
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