Izba Gospodarcza "Śląsk"
Wiele możliwości dla przedsiębiorczości

POLSKO-CZESKIE FORUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
18-19 PAŹDZIERNIKA 2018
Szanowni Państwo,
Izba Gospodarcza „Śląsk” ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Polsko-Czeskim Forum Przedsiębiorczości,
które odbędzie się w dniach 18-19 października 2018 w sali eventowej domEXPO,
ul. Kępska 8, 45-128 Opole.
Uczestnicy Forum będą mieli możliwość wysłuchania prelekcji w zakresie wymiany wiedzy i doświadczeń z
obszaru prowadzenia działalności gospodarczej na pograniczu polsko-czeskim oraz nawiązania kontaktów
gospodarczych w trakcie przerw networkingowych.
Udział w Forum jest bezpłatny.
Liczymy na Państwa udział w Forum. Dla Gości z dalszych odległości zapewniamy nocleg. Ze względów
organizacyjnych oraz na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 13.10.2018.
Polsko–Czeskie Forum Przedsiębiorczości odbywające się w dniach 18-19 października 2018 roku
w Opolu przeprowadzone jest w ramach realizacji projektu „Sieć rozwoju gospodarczego pogranicza czeskopolskiego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu INTERREG V-A Czeska - Polska 2014-2020.

Ramowy Program Polsko-Czeskiego Forum Przedsiębiorczości
18.10.2018
9.00 - 10.00 Rejestracja uczestników
10.05 - 10.10 Rozpoczęcie Forum i powitanie Gości
10.10 - 11.45 Wykład oraz dyskusja „Szanse i zagrożenia prowadzenia działalności gospodarczej u

sąsiada-Polska i Czechy”
11.45 – 12.00
12.00 - 13.30
13.30 - 14.30
14.30 - 16.00

Przerwa kawowa
Wykład i dyskusja „Kreatywna przedsiębiorczość – od pomysłu do sukcesu”
Obiad
Wykład oraz dyskusja „7 skutecznych narzędzi internetowych ułatwiających zdobycie

nowych klientów na rynku polskim i czeskim”
16.00 - 17.00

Przerwa kawowa i networking

19.10.2018
9.00 - 9.30
9.30 - 9.35
9.35 - 11.45

Rejestracja uczestników
Powitanie Gości
Wykład oraz dyskusja „Biznes i HR – jakie zmiany wprowadzać w organizacji by

pozyskać i utrzymać pracowników”
11.45 - 12.45 Obiad
12.15 – 13.30 Wykład oraz dyskusja „Pracownicze Plany Kapitałowe”
13.30 - 15.00 Networking
* wykłady podczas Polsko-Czeskiego Forum Przedsiębiorczości będą tłumaczone symultaniczne
z języka polskiego na czeski i z języka czeskiego na polski
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Niniejszym zgłaszam osobę/y do udziału w Polsko-Czeskim Forum Przedsiębiorczości
w dniach 18-19.10.2018
Dane osób biorących udział w Forum:
Lp.

Imię i nazwisko

Nazwa Firmy /
Instytucji

Adres

Telefon
kontaktowy
oraz e-mail

Nocleg z dnia 1819.10.2017
* prosimy o deklaracje
TAK lub NIE

1.
2.
3.
4.




Liczba miejsc ograniczona!!! Decyduje kolejność zgłoszeń.
O zakwalifikowaniu się do udziału w Forum Organizator zawiadamia drogą mailową lub telefoniczną.

prosimy o potwierdzenie obecności wysyłając dane uczestników (imię, nazwisko, nazwa
Firmy/Instytucji, adres i NIP) na adres: k.sochal@igsilesia.pl

Administratorem danych osobowych jest Izba Gospodarcza „Śląsk” (w skrócie IGŚ)z siedzibą w Opolu, ul. Ozimska 184, 45310 Opole. Na każdym etapie realizacji procesu rejestracji podawanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne
do jego realizacji. Zgody wyrażone w niniejszym oświadczeniu obejmują również przetwarzanie państwa danych w
przyszłości pod warunkiem, że cel przetworzenia nie zostanie zmieniony. Poniżej wyrażone zgody mogą być w każdym
czasie odwołane, przysługuje państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. W tym celu należy
przesłać stosowną pisemną informację na adres administratora danych osobowych tj.: Izba Gospodarcza „Śląsk” z siedzibą
w Opolu, ul. Ozimska 184, 45-310 Opole
•
zgodę na zbieranie i przetwarzanie moich/naszych danych osobowych przez administratora danych osobowych
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 922) w celu i
w zakresie związanym z procesem rejestracji, w celach statystycznych, a także w celach promocyjnych i marketingowych,
•
zgodę, o której mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług droga elektroniczną (t.j.
Dz. U. 2017 r. poz. 1219), na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną dotycząca produktów i usług
oferowanych przez i za pośrednictwem IGŚ,
•
zgodę, o której mowa w art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. 2017 r.
poz. 1907) na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów
marketingu bezpośredniego i usług oferowanych przez i za pośrednictwem IGŚ
………………………………………..……
Podpis osoby upoważnionej

……………………………………………..….
Pieczątka Firmy/Instytucji
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