
Certifikačný kurz a certifikácia 

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA NA
CERTIFIKAČNÝ KURZ A CERTIFIKÁCIU  

SLOVENSKEJ ASOCIÁCIE PROCESNÉHO RIADENIA  
SAPRIA CERTIFICATE IN BUSINESS PROCESS MANAGEMENT (SCBPM) 

Vyplnený formulár zašlite mailom na adresu sapria@sapria.sk alebo poštou na adresu SAPRIA.    

Základné údaje 

Názov organizácie/Meno a priezvisko fyzickej osoby:
     

Sídlo/Bydlisko:
     

IČO/Dátum narodenia bez bodiek: DIČ (ak relevantné):  IČ DPH (ak relevantné):   
                       

Kontaktná osoba (ak relevantné):  
     

Funkcia (ak relevantné):  
     

Telefón:   Fax:    
                  

e-mail:   web:    
              

Zoznam účastníkov (Titul(y), meno, priezvisko, dátum narodenia):  
     

Druh kurzu: (vyznačte možnosť)

   
 

SAPRIA Certificate in BPM - Basic

      

 

SAPRIA Certificate in BPM - Advanced

        

 

SAPRIA Certificate in BPM - Professional

         

z kPo nám a: Certifikačný kurz je zabezpečovaný zmluvným partnerom SAPRIA. 
    Samotnú certifikáciu vykonáva  SAPRIA vo forme subdodávky pre jej zmluvného partnera.

Absolvovanie certifikačnej skúšky hneď po ukončení kurzu: (vyznačte možnosť)

      
 

áno 

 

nie 

Člen SAPRIA: (vyznačte možnosť)

  
 

áno 

 

nie 

Členské organizácie a členovia SAPRIA majú 20% zlavu z ceny kurzu.

       

          
    

      

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................



Certifikačný kurz a certifikácia 

 

V .........................., dňa ................................ 

              
 

Vyplnil: ................................................      

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Celková cena (certifikačný kurz, certifikácia) pre každého účastníka zahŕňa:

 

náklady na lektorov 
učebné materiály
organizačné zabezpečenie
certifikačnú skúšku a vydanie certifikátu
občerstvenie počas kurzu
vybavenie miestnosti didaktickou technikou a pripojením na internet.

 
 
 

2. Odporúčané znenie objednávky pre zmluvného partnera SAPRIA:

  
 

Objednávame u Vás kurz /uviesť druh kurzu/ pre /uviesť počet účastníkov/ účastníkov 
v dňoch /uviesť termín konania kurzu/.

 
 
 

Vyplnením a zaslaním formulára súhlasím(e) so spracovaním a používaním uvedených údajov, a to výlučne pre vnútorné potreby SAPRIA.

   

Meno, priezvisko, funkcia
Organizácia, ak je relevantné

POZNÁMKY:

3. Storno podmienky

Zmluvný partner SAPRIA si vyhradzuje právo storna kurzu v prípade, že počet účastníkov nebude 
dostatočný. Záväzná  prihláška môže byť zrušená telefonicky alebo mailom najneskôr 10 dní pred 
konaním kurzu.

Faktúra za uvedený počet účastníkov bude vystavená na základe objednávky vybraného kurzu, 
vrátane počtu účastníkov, zmluvným partnerom SAPRIA do 3 dní od ukončenia kurzu. Zmluvný partner 
SAPRIA, zabezpečujúci kurz, bude oznámený potencionálnym účastníkom kurzu najmenej 7 dní pred 
jeho konaním.


