Ogólnopolski Ośrodek Konferencyjny Sp. z o.o.
30-438 Kraków, ul. Borkowska 5/33,
tel./fax.(12) 658-34-97, (12) 264-31-47
tel. kom. 602-130-447 lub 602-180-477

15 LAT NA RYNKU

www.ook.com.pl

e-mail: ook@ook.com.pl

WWW.OOK.COM.PL
ZAPRASZA NA PROFESJONALNE
SZKOLENIE ON-LINE
"Profilaktyka uzależnień od narkotyków, alkoholu i dopalaczy w myśl nowych
przepisów. Nowe sposoby pobudzania i odurzania się
dzieci/młodzieży/dorosłych. Szybka diagnoza i profilaktyka",

Program ramowy


Nowości na rynku środków pobudzających i odurzających.



Snus i Nasvay legalne czy nielegalnie?



Cała prawda o dopalaczach i narkotykach.



Powstawanie narkotyków/dopalaczy i ich rozpoznawanie.



Szkodliwość i działanie wybranych substancji psychoaktywnych.



Wziewne środki odurzające - nowomoda wśród młodzieży .



Wpływ na organizm wziewnych substancji.



Jak rozpoznać dziecko pod wpływem wziewnych substancji?



Środki zastępcze (dopalacze) = Narkotyki - zmiany w prawie.



Nowe śmiertelne syntetyki na rynku krajowym.



Nowe zastosowanie alkoholu w odurzaniu się



Profilaktyka i poradnictwo.

KOSZT SZKOLENIA wynosi 400 zł od osoby obejmuje: materiały, wykłady 4 godziny
dydaktyczne, konsultacje

/KWOTA ZWOLNIONA Z PODATKU VAT/

Przyjmowanie zgłoszeń pod numerem tel./fax.: (12) 658-34-97, (12) 264-31-47
lub drogą elektroniczną ook@ook.com.pl
Program szkolenia może zostać dowolnie zmodyfikowany, zgodnie z Państwa potrzebami
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FORMULARZ

www.ook.com.pl

e-mail: ook@ook.com.pl

ZG Ł O S Z E N I O W Y

Aby zgłosić się na szkolenie wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który należy przesłać
skanem na emalia: ook@ook.com.pl lub na nr tel./fax.:(12) 658-34-97, (12) 264-31-47

Telefonicznie lub mailowo potwierdzamy przyjęcie zgłoszenia i przesyłamy szczegółowy
rozkład zajęć
□ Data : ................................
□ CZAS TRWANIA: 4 godziny dydaktyczne
□ Temat: "Profilaktyka uzależnień od narkotyków, alkoholu i dopalaczy w myśl nowych
przepisów. Nowe sposoby pobudzania i odurzania się dzieci/młodzieży/dorosłych. Szybka
diagnoza i profilaktyka",
NP IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA
1.

STANOWISKO NP IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA
7.

2

8.

3.

9.

4.

10.

5.

11.

6.

12.

FAKTURĘ PROSZĘ WYSTAWIĆ NA
Nabywca:

NIP:
TEL.

STANOWISKO

Odbiorca:

E-MAIL

Koszt szkolenia 400 zł od osoby obejmuje: materiały, wykłady 4 godziny dydaktyczne,
konsultacje, /SZKOLENIE ZWOLNIONE Z PODATKU VAT/
PROSZĘ O WYSTAWIENIE FAKTURY: □ PAPIEROWEJ

□ ELEKTRONICZNEJ

e-mail do faktury.........................................................................
Należność za szkolenie zostanie przekazana:

□ 7 dni / □ 14 dni / przelewem (po przebytym szkoleniu)

□ Zgadzam się na otrzymywanie informacji szkoleniowych dotyczących ofert Ogólnopolskiego Ośrodka Konfer encyjnego Sp. z o.o. drogą
poczty elektronicznej. Wiadome mi jest, że w każdym momencie powyższą zgodę mogę wycofać.
□ Oświadczam, iż środki wydatkowane na w/w szkolenie pochodzą w co najmniej 70% ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o
finansach publicznych. Niniejsze oświadczenie ma na celu możliwość zastosowania stawki zwolnionej VAT zgodnie z art.43 ust.1 pkt 29c
ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. z późn. zmianami.
□ Informuję, że administratorem danych osobowych osób zgłoszonych do udziału w szkoleniu organizowanego przez Ogólnopolski Ośrodek
Konferencyjny Sp. .z o.o. w Krakowie jest jednostka samorządu terytorialnego, której dane zostały zamieszczone powyżej; admi nistrator
jest uprawniony do przekazania danych osobowych osób zgłoszonych do udziału w szkoleniu Ogólnopolskiego Ośrodka Konferencyjnego
Sp. .z o.o., z chwilą odbioru danych osobowych osób zgłoszonych do udziału w szkoleniu, administratorem ich danych osobowych w celu
umożliwienia im udziału w szkoleniu i tylko w takim zakresie staje się Ogólnopolski Ośrodek Konferencyjny Sp. .z o.o. w Krak owie

................................................................
Pieczęć

..................................................................................
Podpis zgłaszającego się lub dyrektora placówki
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