UMOWA — zgłoszenie uczestnictwa
e-seminarium
31.01 – 14.02.2020

Interaktywny formularz można wypełnić na komputerze.
Wypełniony wydrukuj i prześlij faksem (61) 855 00 78
lub wyślij bezpośrednio mailem na biuro@explanator.pl

Zarządzanie projektem dla początkujących

Program:

Niniejszym zgłaszamy udział następujących osób:

MODUŁ I – start kursu – 31 stycznia 2020
Etap definicji i inicjacji projektu
1. Definicja i sformułowanie projektu
2. Ustalanie celów projektu
3. Definiowanie ograniczeń projektu
4. Struktura podziału pracy w projekcie
5. Określane zasobów projektowych

1.

Test sprawdzający

e-mail uczestnika

MODUŁ II – 7 lutego 2020
Etap planowania projektu
1. Podział odpowiedzialności w projekcie
2. Kolejność działań w projekcie
3. Harmonogram działań w projekcie
4. Harmonogram zasobów w projekcie
5. Zabezpieczenie realizacji projektu
Zadanie sprawdzające

e-mail uczestnika
2.

3.
e-mail uczestnika
Nazwa
firmy

MODUŁ III – 14 lutego 2020
Etapy wdrożenia i ewaluacji projektu
1. Rozpoczęcie realizacji projektu
2. Monitoring projektu
3. Modyfikacje projektu
4. Elementy zamknięcia i oceny projektu
5. Czynniki sukcesu (key factors) realizacji projektu

NIP

Zadanie sprawdzające: test wiedzy

Telefon

Autor kursu: Andrzej Sieradzki

Ulica
Kod

Miejscowość

Faks

Informacje dodatkowe:
• Po przesłaniu niniejszego zgłoszenia otrzymają Państwo potwierdzenie jego
przyjęcia, szczegóły organizacyjne oraz fakturę VAT. Niedokonanie wpłaty nie
jest rezygnacją z uczestnictwa w szkoleniu. Rezygnacji dokonać można
wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej w terminie 7 dni kalendarzowych
przed terminem szkolenia.
• Niedotrzymanie powyższych warunków skutkuje obciążeniem zgłaszającego
pełnymi kosztami udziału. Explanator zastrzega sobie możliwość odwołania lub
zmiany terminu szkolenia. Explanator zastrzega sobie prawo do zmiany trenera
- w takim przypadku organizator zapewnia zastępstwo innej osoby o takich
samych kwalifikacjach lub wyższych.
• Zmiana może nastąpić na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem. W
przypadku odwołania szkolenia Explanator dokona zwrotu wpłaconych
kosztów uczestnictwa w terminie 5 dni.
• Rabat 5% dla 2 i 3 osób, 10% przy zgłoszeniu powyżej 3 osób.

Wysyłając zgłoszenie na szkolenie potwierdzam akceptacją regulamin
sprzedaży www.explanator.pl/warunki-sprzedazy.pdf oraz zaznajomienie się z
Polityką Prywatności www.explanator.pl/polityka-prywatnosci.pdf


Tak, chcę być informowany o kolejnych edycjach, wydarzeniach
branżowych, specjalnych ofertach i nowych produktach, dlatego
zgadzam się na kontakt drogą mailową lub z wykorzystaniem
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów
wywołujących.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Administratorem danych osobowych jest
firma Explanator – Iwona Dehina, z siedzibą przy ul. Kościelnej 30 lok. 59,
Poznań 60-538. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji
zamówienia oraz dostarczania informacji o produktach zgodnie z Polityką
Prywatności. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich
poprawiania oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez kontakt:
marketing@explanator.pl.

WEB/20

Koszty udziału w szkoleniu dla 1 osoby: 198 zł netto

Data

Zgłaszający

Pieczątka

(jeśli zgłoszenie
wypełniono na
komputerze
pieczątka nie
jest wymagana)

Wydrukuj formularz

