
 

 

Szkolenie: Uprawnienia energetyczne D i E. 

3 października 2019 r., od godz.9:00 

Hotel 500, ul. Poznańska 139, 62-080 Tarnowo Podgórne k. Poznania 

           
Imię i nazwisko:……………………………………………………………………………………………………….……………. 

 

Telefon kontaktowy oraz e-mail:…………………………………………………………………………………………. 

 

Dane do faktury:…………………………………………………………………….………………………….............................. 

 

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

 
Moc elektrowni wodnej………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Rodzaj generatora/ silnika (asynchroniczne, synchroniczne, układy falownikowe) stosowanego                  
 
w MEW 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Wysokość napięcia sieci, do której jest podłączona MEW……………………………………………....................... 

KOSZTY 

                  UDZIAŁ W SZKOLENIU                                                       EGZAMIN 
                                                                                           

CZŁONKOSTWO W 
TRMEW 

BRAK CZONKOSTWA 
W TRMEW 

 DOZÓR EKSPLOATACJA 

490,00 ZŁ BRUTTO 530,00 ZŁ BRUTTO  225,00 ZŁ BRUTTO 225,00 ZŁ BRUTTO 

                                              
   …………………………………  

                                      PODPIS 

 
 
 
 
 
 
               
 

Warunki uczestnictwa: 

1. Prosimy o czytelne wypełnienie formularza                    
i przesłanie go faksem pod nr (056) 46 49 643, na 
adres biuro@trmew.pl  lub pocztą na adres TRMEW.  
2. Na podstawie formularza zostanie wystawiona FV 
pro forma.  
3. Wpłaty prosimy dokonywać tylko na podstawie 
faktury na rachunek organizatora: Towarzystwo 
Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych al. Królowej 
Jadwigi 1, 86-300 Grudziądz Nr konta: 83 1090 1678 
0000 0000 6603 9588.  
4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu 
5 dni przed wybranym terminem  pobrana zostanie 
opłata w wysokości 100% opłaty za udział.  
5. Nieodwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału            
w szkoleniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami 
udziału.  
6. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne                  
z rezygnacją z udziału.  
7. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika. 
8. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania 
szkolenia oraz modyfikacji jego programu                        
w dowolnym momencie bez podania przyczyny.  
 

 

1. Niniejszym wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe 
podane w formularzu zostały umieszczone w bazie 
danych Towarzystwa Rozwoju Małych Elektrowni 
Wodnych (TRMEW) oraz jej partnerów handlowych i były 
wykorzystywane przy organizacji szkoleń, seminariów,  
konferencji i innych działaniach marketingowych, 
zgodnie z ustawą z dnia  29.08.97 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883). Jednocześnie  
zastrzegam sobie prawo do usunięcia, wglądu oraz 
uaktualniania umieszczonych danych.  
2. Niniejszym wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą 
elektroniczną informacji  handlowych wysyłanych przez 
TRMEW oraz jej partnerów handlowych  zgodnie                    
z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 
18.07.2002 r.  (Dz.U. Nr 144 z 2002 r. poz. 1204 z późn. 
zm.). 
3. Oświadczam, że jestem płatnikiem VAT i upoważniam 
stowarzyszenie TRMEW do  wystawienia faktury bez 
mojego podpisu. 
4. Równocześnie oświadczam, iż zapoznałem się                    
z warunkami uczestnictwa oraz  zobowiązuję się do 
zapłaty w całości kwot wynikających z niniejszej umowy. 

 

mailto:biuro@trmew.pl

