Παρακαλώ συμπληρώστε ηλεκτρονικά (στο Word), ή χειρόγραφα.
Για την καταχώρηση της δήλωσης συμμετοχής, όλα τα πεδία
πρέπει να είναι συμπληρωμένα

Πρόγραμμα

Τόπος διεξαγωγής

2 ήμερη εκπαίδευση με θέμα :
«Ηγεσία: Εξαιρετικοί Ηγέτες. Εξαιρετικές Ομάδες,
Εξαιρετικά Αποτελέσματα»

Περρίκου 26, 115 24
Ν. Φιλοθέη, Αθήνα

Ημερομηνίες – Ώρες

Επιλέξτε (Χ)

24-25 Μαΐου 2017
09.30 – 16.30

Στοιχεία Συμμετέχοντα
Όνομα

Επώνυμο

Εταιρεία

Email

Θέση

Κινητό τηλ

Επιθυμώ να λάβω απόδειξη

 (παρακαλώ επιλέξτε)

Επιθυμώ να εντάξω την συμμετοχή στο 0,24 του ΟΑΕΔ

 (παρακαλώ επιλέξτε)

Επιθυμώ να λάβω τιμολόγιο

 (παρακαλώ επιλέξτε & συμπληρώστε τα πεδία που ακολουθούν)

Επωνυμία
Εταιρείας

ΑΦΜ

Δραστηριότητα

ΔΟΥ

Διεύθυνση, ΤΚ,
Πόλη

Τηλ.

Όνομα Υπευθύνου
Τιμολόγησης

Email

Κόστος:
Παρακαλώ επιλέξτε όποιο από τα παρακάτω ισχύει (Χ).
Εταιρεία - 1 Συμμετοχή

370€/άτομο

Εταιρεία - 2 Συμμετοχές

345€/άτομο

Ιδιώτης - 1 Συμμετοχή

345€/άτομο

Ιδιώτης - 2 Συμμετοχές

320€/άτομο

Φοιτητές & Άνεργοι
(απαραίτητη επίδειξη κάρτας)

150€/άτομο

*στις τιμές περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ

Τρόποι Πληρωμής:
Παρακαλώ επιλέξτε όποιο από τα παρακάτω ισχύει (Χ).
Κατάθεση στην Τράπεζα Πειραιώς ΙΒΑΝ GR21 0172 2610 0052 6104 2059 443
Μετρητοίς στα γραφεία της FranklinCovey έως 3 ημέρες πριν την έναρξη

121015GR

Επιβεβαίωση. Η δήλωση συμμετοχής υπογράφεται από εξουσιοδοτημένο άτομο:

Ονομ/μο

Θέση

Υπογραφή
& Σφραγίδα

Όροι. Η δήλωση συμμετοχής υπογράφεται από αρμόδιο στέλεχος εξουσιοδοτημένο να κάνει αγορές για λογαριασμό του/των
συμμετέχοντα/των. Με την υπογραφή του παρόντος, ο συμμετέχων συμφωνεί με τους όρους συμμετοχής της FranklinCovey,
όπως αυτοί περιγράφονται στη δήλωση συμμετοχής.
Όροι Πληρωμής Η εξόφληση της κάθε συμμετοχής πρέπει να γίνει εξ ολοκλήρου έως 3 εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη της
εκπαιδευτικής ενότητας (δλδ. μέχρι τις 19/05/2017. Στο κόστος συμμετοχής περιλαμβάνεται το Εκπαιδευτικό Υλικό, Πιστοποιητικό
Παρακολούθησης, 2 Coffee Breaks και 1 Snack.
Πολιτική Ακύρωσης Η FranklinCovey διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να μεταθέσει την εκπαιδευτική ενότητα μέχρι 3 ημέρες
πριν την ημερομηνία υλοποίησης. Στην περίπτωση αυτή, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν επιστροφή του 100% των χρημάτων που
κατέβαλαν εντός 10 ημερών.
Άλλα Κόστη Όλα τα έξοδα μετακίνησης ή διαμονής των συμμετεχόντων βαρύνουν τους ίδιους τους συμμετέχοντες και η
FranklinCovey δεν φέρει καμία ευθύνη για αυτά.
ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
19 Μαΐου 2017
Παρακαλώ αποστείλετε τη δήλωση συμμετοχής μέσω email ή φαξ:
franklincovey@franklincovey.gr | 210 69.85.946-7
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