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Pieczęć lub dane zleceniodawcy  

Nazwa szkolenia 

Data szkolenia  

Cena za 1 uczestnika szkolenia/1 godzinę* (netto/brutto*)    

Ilość uczestników/godzin* (dane uczestników tabela poniżej)       

Wartość (netto/brutto*)  

Uwagi 

 
 
 

 
 
 

Forma płatności* 

Przelewem – w terminie 14 dni 
od wystawienia 

faktury/rachunku                                
na numer konta 

 
33 1500 1025 1210 2008 3256 0000 

Przedpłata 100% kwoty 
 na numer konta 

 
 
 

68 1090 2590 0000 0001 3080 9869 

Zaliczka 30% kwoty – przelewem, w terminie             
7 dni od podpisania zlecenia. Pozostałe 70% 

kwoty – przelewem w terminie 14 dni od 
wystawienia faktury**  

na numer konta 
33 1500 1025 1210 2008 3256 0000 

Dane Zleceniodawcy do wystawienia  faktury/rachunku 

Nazwa  

 
 
 
 

Adres  

NIP                            
REGON/ 
Nr wpisu w  CEIDG  

Dane kontaktowe Zleceniodawcy 

Imię i nazwisko  
Dane 
kontaktowe*** 

 

OŚWIADCZENIE: 
Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem szkolenia i przyjmuję do stosowania warunki w nim określone. 
Oświadczam, że wyrażam □ zgodę □ nie wyrażam zgody na otrzymywanie od Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku 
informacji o organizowanych szkoleniach. 
Oświadczam, że podaję dane osobowe dobrowolnie i są one zgodne z prawdą. 
Upoważniam Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. 

Data   
Czytelny podpis osoby 
reprezentującej Zleceniodawcę  

Decyzja Dyrektora PORD w Gdańsku 

 
 
Zlecenie przeprowadzenia szkolenia można przekazać do PORD w Gdańsku faksem (58) 300-15-29 lub mailem  
w formie skanu – marketing@pord.pl  lub biuro@autodrompomorze.pl  Jednakże poza skanem/faksem należy również doręczyć oryginał 
zlecenia najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia.    

*Niepotrzebne skreślić 
**Wpłata zaliczki jest jednoznaczna z potwierdzeniem rezerwacji. W przypadku rezygnacji zaliczka nie podlega zwrotowi. 

*** Telefon bądź adres e-mail 

mailto:marketing@pord.pl
mailto:biuro@autodrompomorze.pl
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Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 
 
Administratorem danych osobowych jest Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku, ul. Równa 19/21,     
80-067 Gdańsk. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: 
iod@pord.pl bądź pisząc na adres CORE Consulting sp. z o. o., ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań. Szczegółowe 
informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych w związku z uczestnictwem w szkoleniach w Ośrodku 
Doskonalenia Techniki Jazdy Autodrom Pomorze dostępne są na stronie www.autodrompomorze.pl (zakładka 
„ochrona danych osobowych”) oraz w sekretariacie Ośrodka. 

 
 
Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej.                   
 
 
                                                                                     
 
…………………………………………………                                                                              …………………………………………….. 
                (miejscowość, data)                                                                                                                               (podpis składającego oświadczenie) 

mailto:iod@pord.pl
http://www.autodrompomorze.pl/

