Fashion Service
di Larsson Roberto

Via Principe Amedeo, 135
70121 Bari tel. e fax 080 5212418
P. IVA 06318500722
Изпратете настоящия формуляр по факса или на имейл info@tehnologiinamodata.com

Формуляр за записване
Не задължаващ записване в курса
С настоящия формуляр желая да бъда включен/а в
следващия онлайн курс по Моден дизайн

Програмата, времетраенето и начинът на
плащане на курсовете, са достъпни в сайта

www.tehnologiinamodata.com
www.tecnologiedellamoda.org
Фирмени данни
Име на фирмата
Улица
Пощ. код
Tел/факс

№
Град/село

Област
Имейл

Регистрация по ДДС
Данни на участника
Име и презиме
Дата на раждане

Място на раждане

Начин на участие
Записване
Предварителното записване в курса се осъществява до
10/02/2020 чрез плащане на € 50 Без ДДС , за които ще
получите искане чрез сайта www.paypal.com. Същинското
записване бива потвърдено до 24/02/2020 с плащането на
вноската от € 150,00 Без ДДС.
След извършване на плащането се издава фактура, която се
изпраща по имейла.
Отказ
Курса е достъпен за определен брой участници. Въпреки това
на курсистите се дава право на отказ от курса по правилата,
посочени в тази точка. Можете да се откажете в който и да е
момент. Внесените до настоящия момент суми не се връщат.
Вариации в програмата
Fashion Service си запазва правото да отложи или
анулира предвиденият курс, като изпрати имейл
на участниците до три работни дни преди
предвидената за начало дата. В този случай Fashion
Service се задължава да възстанови внесените от
кандидат участниците средства, без каквито и да е
други неустойки.
Лични данни
С този подпис декларирам, че оставям моите лични
данни по смисъла на закона за използване на личните
данни (Италиански законодателен декрет от
30 юни 2003 №196). Данните няма да бъдат
предоставяни под никаква форма на трети лица и
същите ще бъдат използвани единствено с цел
участие в курса. Отговорността за използването на
вашите лични данни е на Fashion Service.

ЕГН

Права
Абсолютно е забранено разпространението на част
или целият материал, свален от сайтовете на
Service, принадлежащ на онлайн курсовете.
Това се отнася и за видео уроците, които имат
добавени символи за персонализиране към всеки
записан, по
този
начин
източникът
разпространение е лесно проследим.
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