zaprasza
do udziału w seminarium:

JAKO

W BIZNESIE - 4

Seminarium odb dzie si :
02-06.05.2011r.
w Gda sku

JAKO

W BIZNESIE - 4
02-06.05.2011

Kontynuuj c rozpocz ty przed trzema laty cykl seminariów JAKO
W BIZNESIE, poł czonych z szerok
wymian
do wiadcze
oraz
mo liwo ci dyskusji moderowanych i kuluarowych, Zarz d Klubu
POLSKIE FORUM ISO 9000 zaprasza do udziału w czwartej edycji
seminarium szkoleniowego.
W programie seminarium zaplanowano prezentacj
zagadnie
dotycz cych mobingu, społecznej odpowiedzialno ci w biznesie, etycznych
aspektów działalno ci biznesowej.
Tradycyjnie autorami referatów b d wybitni specjali ci z zakresu
zaproponowanej tematyki – w tym specjali ci praktycy.
Organizatorzy przewiduj mo liwo
szerokich dyskusji ogólnych
i kuluarowych, których zakres mo e znacznie wykracza poza tematyk
obj t referatami.

Planowane referaty
Wykaz referatów b dzie przygotowany do 15 lutego 2011r.; po tym
terminie dost pny b dzie na stronie internetowej Klubu /www.pfiso9000.pl/
oraz Organizatora Technicznego /www.bzj.pl/ lub bezpo rednio
w Sekretariacie Klubu tel. 22 4645503 oraz u Organizatora Technicznego.

RAMOWY PROGRAM SEMINARIUM
02.05.2011r. poniedziałek
14:30 – 15:00 Rejestracja uczestników
15.30-20.00

Obrady seminarium

20:30

Kolacja

03.05.2011r. wtorek
7:00 - 8:00
8:30 – 13:00

niadanie
Obrady seminarium

13:00 – 14:00 Przerwa
14:00

Impreza plenerowa

18:00

Uroczysta kolacja

04.05.2011 r. roda
7:30 - 9:00
9:30 –12:30

niadanie
Obrady seminarium

12:30 – 14:00 Przerwa
14:00

Impreza plenerowa

18:30

Uroczysta kolacja

05.05.2011 r. czwartek
7:30 -

9:00

9:30 – 12:30

niadanie
Obrady seminarium

12:30 – 14:00 Przerwa
14:00

Impreza plenerowa

18:30

Uroczysta kolacja

06.05.2011 r. pi tek
7:00 - 8:00

niadanie,

8:00 – 12.00

Obrady seminarium

12.00-13.00

Obiad

13.00

Zako czenie seminarium

TABELA OPŁAT (wszystkie ceny s cenami netto)

Pierwszy przedstawiciel
Członka rzeczywistego Klubu PF ISO 9000

2490,-

+ obowi zuj cy VAT

Kolejny przedstawiciel
Członka rzeczywistego Klubu PF ISO 9000
2690,-

Członek Klubu POLLAB

+ obowi zuj cy VAT

Członek wspieraj cy Klubu PF ISO 9000
Członek Stowarzyszenia POLISOLAB
Członek Stowarzyszenia Klub POLSKIE FORUM ISO
14000
Osoby towarzysz ce członkom klubów i stowarzysze
Uczestnicy spoza Klubów

2970.-

+ obowi zuj cy VAT

Uwaga:
Zni ki dla członków Klubów obowi zuj tylko przy opłaconych składkach członkowskich
za 2010r.

Koszt uczestnictwa obejmuje:
- zakwaterowanie i wy ywienie
(od obiadu w pierwszym dniu seminarium
do obiadu w ostatnim dniu seminarium).
- udział w obradach,

Dopłata do pokoju: (ceny netto)
♦

2 osobowego o podwy szonym standarcie
– 250zł/osoba

♦

1 osobowego standartowego
– 600zł/osoba

♦

1 osobowego o podwy szonym standarcie
– 950zł/osoba

- materiały seminaryjne,
- przerwy kawowe,
- udział w kolacjach kole e skich
- udział w imprezach plenerowych,
- koszty organizacyjne.

Informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje
Organizator Techniczny:
Biuro Zarz dzania Jako ci ,
rodowiskiem 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

