
 

 
 

 
 
 
 

 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

Nazwa Kursu:  „Kurs wizażu” 

Termin Kursu: …………………………………….. 

Miejsce Kursu: Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna pk. Nysa ul. Poznańska 1 

wersja I (60 h)   -  500 zł 

wersja II (36 h)   - 350 zł 

Uczestnicy  kursu WIZAŻU nabywają wiedzę z kreowania wizerunku, fryzjerstwa, makijażu, 

wizażu (dobór fryzury i stroju). 

Wypełniony formularz zgłoszenia prosimy przesyłać na numer faksu: 

77 435 12 54, wew. 22 lub na adres: promocja@poznanska.nysa.pl 

l.p. Imię i Nazwisko 
Cena 

szkolenia 
e-mail Telefon 

1  
 

  

 

Po szkoleniu wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymują Zaświadczenie o ukończeniu kursu. 
 
 
Przesłanie karty zgłoszenia stanowi prawnie wiążące zobowiązanie do uczestnictwa w szkoleniu na warunkach w niej 
określonych.  

 
Płatności: Dokonanie rejestracji jest równoznaczne z dokonanie rezerwacji terminu kursu i zobowiązaniem do zapłaty. 

 Prosimy o wpłatę zaliczki w wysokości 50 zł najpóźniej do 14 dni przed rozpoczęciem kursu. 

 Płatności za kurs prosimy dokonywać w Biurze Rekrutacji pok. 8 (parter) Wyższej Szkoły Teologiczno-

Humanistycznej najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem kursu lub na konto: 
 

RAIFFEISEN POLBANK 28 1750 0012 0000 0000 2757 9124 
Nazwa odbiorcy: Wyższa Szkoła Teologiczno Humanistyczna 
ul. Jana Pawła II 39, 05-807 Podkowa Leśna 
Wpłata tytułem: kurs wizażu-NYSA (imię  i nazwisko) 
 

Rezygnacja z uczestnictwa: odwołanie uczestnictwa w kursie może nastąpić wyłącznie za pośrednictwem poczty 
elektronicznej na adres: promocja@poznanska.nysa.pl lub faksem 77 435 12 54, wew. 22 wg warunków 
zamieszczonych poniżej: 

 pisemna rezygnacja która nastąpi w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia - wówczas zamawiający 
uzyskuje zwrot wpłaconych opłat, pomniejszonych o opłatę manipulacyjną w wysokości 20%,  

 pisemna rezygnacja w terminie krótszym niż 7 dni  roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia wiąże się z 

obowiązkiem uiszczenia opłaty w wysokości 100 % ceny szkolenia.  
 

Odwołanie szkolenia  
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych lub konieczności 
organizacyjnych zmiany jej terminu. W takim przypadku wszystkie wpłaty wniesione przez uczestnika zostaną zwrócone 
przez organizatora w pełnej wysokości.  
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wyższą Szkołę Teologiczno-Humanistyczną p.k. Nysa dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu szkolenia oraz w celach marketingowych (w tym również na przekazywanie na wskazany przeze mnie 
adres e-mail informacji handlowych) zgodnie z przepisami prawa „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych” ). 

PROSZĘ PRZYNIEŚĆ ZE SOBĄ WŁASNE KOSMETYKI DO ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH! 

  

                                                                                                                                  Data i czytelny podpis  

                     Wyższa  Szkoła  Teologiczno-Humanistyczna 
Punkt konsultacyjny w Nysie:                                                                      
ul. Poznańska 1 • 48-300 Nysa,                                                                 

Tel./Fax. +48 (77) 435 12 54 wew. 24                                                                    
e-mail: promocja@poznanska.nysa.pl • www.wsth.nysa.pl 

 

 

 

 

 


