zaprasza
do udziału w międzynarodowej konferencji:

JAKOŚĆ W BIZNESIE – 7
„Bezpieczeństwo informacji w biznesie”

Konferencja odbędzie się:
w Łomży, 27.05-01.06.2014r.

JAKOŚĆ W BIZNESIE – 7
„Bezpieczeństwo informacji w biznesie”
Łomża, 27.05-01.06.2014
Kontynuując rozpoczęty przed sześcioma laty cykl konferencji JAKOŚĆ
W BIZNESIE, połączonych z szeroką wymianą doświadczeń oraz
możliwością dyskusji moderowanych i kuluarowych, Zarząd Klubu
POLSKIE FORUM ISO 9000 zaprasza do udziału w siódmej edycji
międzynarodowej konferencji: „Jakość w biznesie”. Tegoroczna
konferencja o charakterze szkoleniowym odbędzie się pod hasłem
„Bezpieczeństwo informacji w biznesie”.
W programie konferencji zaplanowano prezentację zagadnień
dotyczących szeroko rozumianego zarządzania bezpieczeństwem
informacji. Szczególnie chcemy skupić się podczas tegorocznej konferencji
na doskonaleniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji i
praktycznych aspektach tego zarządzania.
Tradycyjnie autorami referatów będą wybitni specjaliści z zakresu
zaproponowanej tematyki – w tym specjaliści praktycy.
Organizatorzy przewidują możliwość szerokich dyskusji ogólnych
i kuluarowych, których zakres może znacznie wykraczać poza tematykę
objętą referatami.

Planowane referaty
Wykaz referatów będzie przygotowany do końca lutego 2014r.; po tym
terminie dostępny będzie na stronie internetowej Klubu /www.pfiso9000.pl/
oraz Organizatora Technicznego /www.bzj.pl/ lub bezpośrednio
w Sekretariacie Klubu tel. 22 4645503 oraz u Organizatora Technicznego
tel.: 22 6310840; 6310850

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI
27.05.2014r. wtorek
8.30-9.00

Rejestracja uczestników

9.00

Wyjazd w Warszawy do Łomży

11.00

Rozpoczęcie konferencji

28.05.2014r. środa
7:00 - 8:00

Śniadanie

8:30 – 13:00

Obrady konferencji

13:00 – 14:00

Przerwa

14:00- 20.00

Atrakcja turystyczna

20.00

Kolacja

29.05.2014 r. czwartek
7:30 - 9:00

Śniadanie

9:30 –12:30

Obrady konferencji

12:30 – 14:00

Przerwa

14:00

Obrady konferencji c.d. - dyskusja

18:30

kolacja

30.05.2014 r. piątek
7:30 - 9:00

Śniadanie

9:30 – 12:30

Obrady konferencji

12:30 – 14:00

Przerwa

14:00

Obrady konferencji c.d. - dyskusja

18:30

kolacja

31.05.2014 r. sobota
7:00 - 9:00

Śniadanie,

9:00 -12.00

Panel dyskusyjny, zakończenie konferencji

12.00

Obiad, czas wolny

18.00

kolacja

01.06.2014r. niedziela
7.30 -9.00

Śniadanie

9.00

wyjazd

TABELA OPŁAT (wszystkie ceny są cenami netto)
Pierwszy przedstawiciel
Członka rzeczywistego Klubu PF ISO 9000

2970,+ obowiązujący VAT

Kolejny przedstawiciel
Członka rzeczywistego Klubu PF ISO 9000
3150,+ obowiązujący VAT

Członek Klubu POLLAB
Członek wspierający Klubu PF ISO 9000
Członek Stowarzyszenia POLISOLAB
Członek Stowarzyszenia Klub POLSKIE FORUM ISO 14000
Osoby towarzyszące członkom klubów i stowarzyszeń
Uczestnicy spoza Klubów

3500.+ obowiązujący VAT

Uwaga:

Zniżki dla członków Klubów obowiązują tylko przy opłaconych składkach
członkowskich za 2013r.
W przypadku opłacania udziału w szkoleniach ze środków publicznych istnieje możliwość wystawienia
faktury bez podatku VAT. Zainteresowane firmy prosimy o pobranie oświadczenia z naszej strony
www.bzj.pl i przesłanie wraz ze zgłoszeniem.
Koszt uczestnictwa obejmuje:
- zakwaterowanie i wyżywienie
(od obiadu w pierwszym dniu konferencji
do śniadania w ostatnim dniu konferencji).
- udział w obradach,
- materiały konferencyjne,

Uwaga:
Dopłata do pokoju 1 osobowego:
640 zł/osoba + VAT
(ilość miejsc w pokojach 1 osobowych ograniczona)

- przerwy kawowe,
- udział w programie uzupełniającym
- udział w kolacjach koleżeńskich
- udział w imprezach plenerowych,
- koszty organizacyjne.
Informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje
Organizator Techniczny:

Biuro Zarządzania Jakością,
Środowiskiem i BHP
ul. Kasprzaka 25
01-224 Warszawa
tel: 22 631 08 40; 631 08 50
fax: 22 632 28 20
e-mail: biuro@bzj.pl
www.bzj.pl

m.p.

„JAKOŚĆ W BIZNESIE-7”
„Bezpieczeństwo informacji w biznesie”

Łomża, 27.05-01.06.2014r.

KARTA UCZESTNICTWA
Jesteśmy członkiem klubu PF ISO 9000 nr ...........................
Jesteśmy członkiem klubu „POLLAB”

Data:....................................

nr ............................

Jesteśmy członkiem wspierającym klubu: ………...….nr…….

Zgłaszamy uczestnictwo:
Imię i nazwisko: .............................................................................................................
Nazwa i adres firmy: ......................................................................................................
........................................................................................................................................
Telefon: ..........................................................................................................................
Fax: ........................................................E-mail:………………………………….………..
Zobowiązujemy się do pokrycia kosztów konferencji w kwocie ………………………..
po otrzymaniu faktury ProForma.
Nasz
NIP:.............................................................................................................................
...........................................
podpis uczestnika

.

...........................................
podpis osoby delegującej

Kartę uczestnictwa należy przesłać faxem do Organizatora Technicznego
pod nr 22 632-28-20 lub e-mailem: biuro@bzj.pl, najlepiej do dnia 15 marca 2014r.
(Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń).
Rezygnacja z udziału:
do 31 marca 2014r. – bez kosztów
od 1 kwietnia do 28 kwietnia 2014r. – koszty rezerwacji w wysokości 50%
po 28 kwietnia 2014r. – bez możliwości zwrotu opłaty
Zmiana uczestnika możliwa do 28 kwietnia 2014r.

