CONCORDIA’22
Regionalny Oddział PIBR w Łodzi
serdecznie zaprasza na

OBLIGATORYJNE DOSKONALENIE ZAWODOWE 2022
TERMIN: 11 – 17 WRZEŚNIA 7 dni, 6 nocy
MIEJSCE: HOTEL CONCORDIA, ZACHEŁMIE 68 A, B
Lubię wracać tam gdzie byłem już … !
W rytmie niezapomnianego przeboju Zbigniewa Wodeckiego zapraszamy Was na
organizowane przez Regionalny Oddział PIBR w Łodzi wyjazdowe szkolenie
zawodowe. Kto raz poczuł klimat urokliwego hoteliku w sercu Karkonoszy bez
wahania chce tam wrócić! Kto nie był jeszcze z nami koniecznie musi spróbować!
Tym razem moc nowych atrakcji sprawi, że pomimo znanego już wielu z Was miejsca,
to będzie zupełnie inny wyjazd…

SZKOLENIA

Szkolenia obligatoryjne w wymiarze 24 h
 Moduł IV
 Moduł XV
niepr
 Moduł XXIII

Aktualizacja międzynarodowego i krajowego prawa bilansowego
Proces badania sprawozdań finansowych w aspekcie najczęściej występujących
nieprawidłowości
Komunikacja biegłego rewidenta z zarządem oraz osobami sprawującymi nadzór

oraz 4 h samokształcenia
 „Remedium na stres zawodowy – techniki relaksacyjne” czyli jak się odstresować żeby nie zwariować

WAŻNE !!!

CENNIK

ATRAKCJE

m

 szkolenie obligatoryjne w wymiarze 24 h
 szkolenie tzw. miękkie w ramach
samokształcenia 4 h
 wieczór teatralny w Jeleniej Górze
 zwiedzanie okolicznych atrakcji (Zamek
Chojnik, Wodospad Podgórnej, Termy
Cieplickie itp.)
 uroczysta kolacja z oprawą muzyczną na
żywo

 Czeski Raj (zwiedzanie Jaskiń Dolomitowych,
Zamku Trosky, Browaru Svijany, Jicina –
miasteczka Rumcajsa)
 serwis pokładowy w czasie podróży
 inne atrakcje i niezapomniane wrażenia
a przede wszystkim wspólnie spędzony
cudowny czas

Cena za pobyt
ODZ 24 h + 4 h samokształcenia
3 290,00

Cena za pobyt
4 h samokształcenia
2 390,00

Dla uczestnika jednego z ODZ wyjazdowego

3 130,00

2 270,00

Dla uczestników co najmniej 2-ch z ODZ wyjazdowych

2 970,00

2 160,00

Dla uczestnika jadącego pierwszy raz










Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłata zaliczki.
Zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych
Istnieje możliwość zakwaterowania w pokoju jednoosobowym za dodatkową opłatą (zainteresowanych prosimy o kontakt)
Zgłoszenia prosimy przesłać do 30 czerwca 2022 r., za pomocą załączonego formularza na adres lodz@pibr.org.pl
Wpłaty należy dokonać na konto RO PIBR w Łodzi 46 1050 1461 1000 0022 0081 9973
Przedpłatę w wysokości 1 650,00 zł należy przekazać do 30 czerwca 2022 r.
Pozostałą kwotę należy przekazać do 30 lipca 2022 r.
Rezygnację ze szkolenia zgłaszamy w formie pisemnej (e-mail). W przypadku rezygnacji osoba rezygnująca pokrywa
następujące koszty: do dnia 30 lipca 2022 r. – 50% ceny szkolenia, po 30 lipca 2022 r. – 100% ceny szkolenia

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
DANE UCZESTNIKA

DANE DO FAKTURY
Pełna nazwa firmy oraz adres siedziby:

Imię i nazwisko:
Nr biegłego:
PESEL:
Telefon :
e-mail:

NIP:
e-mail:

ZGŁASZAM UDZIAŁ W WYJAZDOWYM SZKOLENIU OBLIGATORYJNYM CONCORDIA11.09-17.09.2022
Cena pobytu z ODZ 24h + samokształceniem 4h

3 290,00 zł / os

Cena pobytu z samokształceniem 4h

2 390,00 zł / os

PREFERENCYJNE CENY DLA UCZESTNIKÓW NASZYCH WCZEŚNIEJSZYCH SZKOLEŃ WYJAZDOWYCH

Dla uczestników jednego ze
szkoleń wyjazdowych 2017-2021

Dla uczestników co najmniej 2-ch
szkoleń wyjazdowych 2017-2021

Cena pobytu z ODZ 24h
+ samokształceniem 4h
Cena pobytu
z samokształceniem 4h

WYBIERAM

WYBIERAM

3 130,00 zł / os
2 270,00 zł / os

Cena pobytu z ODZ 24h
+ samokształceniem 4h

2 970,00 zł / os

Cena pobytu
z samokształceniem 4h

2 160,00 zł / os

Zgłoszenia na załączonym formularzu prosimy kierować w terminie do 30 czerwca 2022 r. e-mailem na adres
lodz@pibr.org.pl. Uprzejmie informujemy, iż ilość miejsc jest ograniczona, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń oraz
wniesienie przedpłaty.

Wpłaty: Przedpłatę w wysokości :1.650,00 zł. należy dokonać do dnia 30 czerwca 2022 r. na nasze konto:
46 1050 1461 1000 0022 0081 9973.
Pozostałą kwotę należy przekazać w terminie do 30 lipca 2022 r.

Rezygnacja: Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej (e-mail). W przypadku rezygnacji
osoba rezygnująca pokrywa następujące koszty:

od dnia 30 lipca 2022 r. – 50% ceny szkolenia

po 30 lipca 2022 r. – 100% ceny szkolenia
Administratorem danych osobowych jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa), e-mail: biuro@pibr.org.pl (zwana dalej "PIBR"). Jednocześnie informujemy, iż został wyznaczony Inspektor Ochrony
Danych (,,IOD”), adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, adres email: iod@pibr.org.pl.
Dane osobowe gromadzone za pomocą niniejszego formularza w celu przesyłania informacji o organizowanych przez PIBR szkoleniach, eventach oraz innych wydarzeniach przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe gromadzone w celu zawarcia umowy o przeprowadzenie szkolenia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane osobowe mogą być także przetwarzane
na podstawie 6 ust. 1 lit. f RODO w przypadku zbyt późnego odstąpienia od umowy, przy czym prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora należy rozumieć jako dochodzenie roszczeń powstałych w związku z
zawartą umową o przeprowadzenie szkolenia.
Dane podane w celu przesyłania informacji o organizowanych przez PIBR szkoleniach, eventach oraz innych wydarzeniach drogą elektroniczną będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody podmiotu danych. W przypadku
przystąpienia do szkolenia dane osobowe będą przetwarzane do czasu odbycia się przedmiotowego szkolenia, a także po jego zakończeniu w przypadku odpłatnego szkolenia przez okres 5 lat od zakończenia okresu obrachunkowego
wynikający z ustawy o rachunkowości. Dodatkowo w przypadku gdy uczestnik szkolenia jest biegłym rewidentem dane o odbytym szkoleniu będą przetwarzane w celu udokumentowania odbycia obowiązkowego szkolenia biegłych
rewidentów, wynikającego z ustawy o biegłych rewidentach oraz aktów wykonawczych. Dane osobowe w celu dochodzenia roszczeń związanych z umową o przeprowadzenie szkolenia będą przetwarzane do czasu przedawnienia
roszczeń, zaś w przypadku ich spłaty przez okres 5 lat od zakończenia okresu obrachunkowego wynikający z ustawy o rachunkowości.
Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody
(w przypadku jej wyrażania) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż
przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania informacji o szkoleniach jest dobrowolne, ale niezbędne jeśli chce Pan/Pani otrzymywać
przedmiotowe informacje. Podanie danych w formularzu w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy o przeprowadzenie szkolenia jest dobrowolne ale niezbędne w celu zawarcia ww umowy. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać
ujawnione pracownikom i współpracownikom PIBR, a także podmiotom przetwarzającym (Procesorzy), na podstawie zawartych umów, zapewniającym odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa (PIBR) drogą elektroniczną informacji handlowych związanych z działalnością PIBR, w szczególności
informacji o produktach, publikacjach, konferencjach organizowanych lub współorganizowanych przez PIBR. Powyższa zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie.

Wyrażam zgodę na przedstawienie przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa (PIBR) drogą telefoniczną, na podany przeze mnie w niniejszym formularzu numer telefonu, informacji
handlowych związanych z działalnością PIBR, w szczególności informacji o produktach, publikacjach, konferencjach organizowanych lub współorganizowanych przez PIBR. Powyższa zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie.

Data………………..…..

Podpis: ………………………………………….

