
 
Karta Zgłoszenia dla administracji publicznej 

 

E-26: Ocena jakości wody na pływalniach. Najczęstsze problemy z 

mikrobiologią i fizykochemią.  

   

8 czerwca 2017 r. 
 Termin zgłaszania do 7 czerwca 2017 r. 
 adam.s@gfw.pl 

Najczęstsze problemy z jakością wody na pływalniach w świetle zapisów rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 9 listopada 205r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na 
pływalniach ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2016). Czas trwania 2,5h. 

Materiały do webinarium będą wysyłane pocztowo po szkoleniu. 

Webinarium poprowadzi: 

Małgorzata Prędota – ekspert Gdańskiej Fundacji Wody 

 
Nazwa instytucji_____________________________________________________________________________  

(pieczątka firmowa) 

___________________________________________________________________________________________ 

Dokładny adres______________________________________________________________________________  

 

NIP______________________ Nr telefonu______________________ Fax______________________________ 

 

e-mail______________________________________ e-mail uczestnika________________________________ 

(do wystawienia faktury VAT) (obowiązkowo) 

 

Zgoda na wystawienie elektronicznej faktury VAT(zaznaczyć x)  TAK    

 Uczestnik 

 

Imię i nazwisko 
 

Opłata za uczestnictwo dla uczestników 
XX Seminarium Basenowego 

170 zł/os + 23% VAT 

Standardowa opłata za uczestnictwo 260 zł/os + 23% VAT 

Opłata za uczestnictwo powinna zostać zaksięgowana na koncie Gdańskiej Fundacji Wody  

19 1090 1098 0000 0000 0901 6353 przed terminem webinarium. 

 _______________________________ 

  (podpis osoby upoważnionej) 
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Karta Zgłoszenia dla administracji publicznej 

Regulamin webinariów organizowanych przez Gdańską Fundację Wody 

dla instytucji administracji publicznej 

1. Do udziału w webinarium niezbędne jest posiadanie komputera z dostępem do Internetu oraz 
słuchawek. Nie ma potrzeby posiadania mikrofonu. Dyskusja podczas szkolenia odbywa się w formie 
czatu w wyznaczonym miejscu na platformie ClickMeeting. 

2. Rejestracja przebiega w dwóch etapach – poprzez wysłanie Karty Zgłoszenia i rejestrację na 
platformie ClickMeeting. 

3. Wstępna rejestracja na webinar odbywa się poprzez przesłanie Karty Zgłoszenia do Organizatora 
(faxem 58 305 54 30 lub mailem: adam.s@gfw.pl ) wraz z ważnymi podpisami osób upoważnionych. 

4. Po otrzymaniu przez Organizatora podpisanej Karty Zgłoszenia, uczestnik otrzyma link do 
rejestracji na webinarium. Bardzo ważne jest, aby w Karcie Zgłoszenia podany został bezpośredni 
mail do uczestnika biorącego udział w webinarium. Tylko na tej podstawie zgłoszony będzie mógł 
wziąć udział. 

5. Pełną rejestrację na webinarium uznaje się za ważną w momencie przesłania podpisanej Karty 
Zgłoszenia  
i zarejestrowania się na wydarzenie w platformie ClickMeeting. 

6. O potwierdzeniu rejestracji na webinarium, uczestnik zostanie poinformowany mailowo po 
zaakceptowaniu rejestracji przez Organizatora w platformie ClickMeeting. 

7. Dokonanie pełnej rejestracji przez uczestnika upoważnia Organizatora do wystawienia faktury 
VAT za uczestnictwo na webinarium, która będzie wysłana wraz z zaświadczeniem o uczestnictwie w 
webinarium w dniu zakończenia szkolenia na adres e-mail wskazany w Karcie Zgłoszenia. 

8. Rezygnacja z webinarium jest możliwa: 

 powyżej 4 dni bezkosztowo, 

 na 4 dni przed i mniej, w wysokości 50% kwoty uczestnictwa, 

 w dniu webinarium, w przypadku nieobecności zgłoszonego uczestnika bez uprzedniej 
rezygnacji opłata wyniesie 100% kwoty uczestnictwa. 

Bardzo prosimy o przestrzeganie podanych terminów. 

9. Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu kosztów szkolenia uczestnikowi w przypadku nie 
pojawienia się zgłoszonego na webinarium z powodów technicznych nie leżących po stronie 
Organizatora. 

10. Jednocześnie Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania webinarium z przyczyn 
technicznych lub niezależnych od niego. W tym przypadku zostanie wyznaczony nowy termin lub 
nastąpi zwrot kosztów uczestnictwa. 

11. W razie wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt: Adam Stępkowski, mail: adam.s@gfw.pl ,Tel. 
605 475 509 
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