
TUV NORD Polska zaprasza na spotkanie dedykowane 
dla właścicieli firm, Prezesów i Dyrektorów, osób z grona 

Najwyższego Kierownictwa oraz dla managerów operacyjnych 

KLUB PREZESA 2018 
7 - 10 grudnia 2018, Cypr 

■ Rozwiń metody budowania świadomości i zaangażowanie 
pracowników w życie i funkcjonowanie firmy

■ Wzmocnij swój styl przywództwa w organizacji i w dynamice 
zmiany 

■ Powiąż umiejętnie wyniki finansowe z procesami systemowymi 
i działaniami ludzi

■ Dowiedz się jak przeglądem zarządzania uzyskać złożone 
informacje finansowe nt. kondycji swojego systemu zarządzania 

■ Poznaj uroki Nikozji – jedynej na świecie podzielonej stolicy 

■ Wymień doświadczenia z innymi osobami zarządzającymi 
firmami, działami, ludźmi i procesami 

■ Nabierz sił do podejmowania wyzwań w roku 2019,  
odpoczywając nad brzegiem Morza Śródziemnego w Zatoce 
Flamagusta 

Zapraszamy!



Udział w spotkaniu KLUB PREZESA 2018 obejmuje: 
■ Przeloty główne na trasie Warszawa – Larnaca – Warszawa liniami WizzAir z bagażem podręcznym (10 kg/os.) 
■ Transfer do/z hotelu we Flamaguście (hotel Salamis Bay Conti 5*: http://www.salamisbayconti.com/index.php/en/ )
■ Zakwaterowanie w pokojach jednoosobowych (z pełnym wyposażeniem łazienek) na czas trwania całego pobytu 

podczas szkolenia wraz z wyżywieniem w formule All Inclusive oraz dostępem do udogodnień hotelowych, takich 
jak baseny, sauna, siłownia, jaccuzi czy animacje hotelowe 

■ Zajęcia merytoryczne w dniu 8.12.2018 r.: 

 ▪ Zarządzanie w małych dawkach. Jak zarządzać w biegu? 
 (Mariusz Klatka –Dyrektor ds. Sprzedaży Certyfikacji TUV NORD Polska, tegoroczny Wicemistrz Polski IRONMAN 

w swojej kategorii wiekowej w triatlonie). 

 ▪ Budowanie świadomości pracowników przez Szefów: Studium działania z symulacją biznesową / Dobre 
praktyki / Co robić a czego unikać w zarządzaniu ludźmi i poprzez ludzi z wykorzystaniem podejścia 
procesowego? 

 (Michał Gluska – Dyrektor ds. Sprzedaży Szkoleń TUV NORD Polska, LEAD Auditor TUV NORD Cert). 

 ▪ Przegląd zarządzania jako optymalne narzędzie dla Najwyższego Kierownictwa w integrowaniu wymagań 
operacyjnych z procesami biznesowymi organizacji. Wskaźniki finansowe pozwalające zrozumieć procesy, 
ich wyniki, trendy i kierunki doskonalenia. 

 Krzysztof Rejszek – Dyrektor Finansowo – Handlowy TUV NORD Polska) 

 ▪ Panel dyskusyjny nt. bieżących problemów, dotykających osoby z grona Najwyższego Kierownictwa.

■ Wycieczka do Nikozji (z polskojęzycznym przewodnikiem) wraz z panoramicznym zwiedzaniem jej zabytków – 
uczestnicy Klubu Prezesa udadzą się m.in. na „zieloną granicę”, dzielącą Cypr na 2 części; zwiedzą Mury Weneckie 
oraz Katedrę Św. Zofii jako najstarszy zabytek sztuki gotyckiej; po obejrzeniu najważniejszych zabytków również 
czas wolny na zwiedzanie obydwu części stolicy Cypru 

■ Ubezpieczenia: KL, NNW, na wypadek chorób przewlekłych, bagażu podróżnego
■ Składka na TGF (dodatkowe ubezpieczenie w ramach turystycznego funduszu gwarancyjnego) 

Podczas pobytu przewidziany jest również czas wolny dla Uczestników, w trakcie którego m.in. możliwość wypoczynku na 
basenach hotelowych, na zlokalizowanej przy hotelu plaży nad Morzem Śródziemnym jak również możliwość przejazdu 
busem spod hotelu do Flamagusty, w której sercu znajduje się stare miasto oraz królująca nad nim Katedra Św. Mikołaja, 
zmieniona na Meczet Mustafy Lali Paszy. 

W przypadku jakichkolwiek pytań  
prosimy o kontakt z organizatorami spotkania: 

Joanna Glazik - tel. 603 300 418, mail: j.glazik@tuv-nord.pl 
Joanna Górska – tel. 665 391 519 , mail: j.gorska@tuv-nord.pl 
Dominika Grzelka – tel. 695 344 412; mail: d.grzelka@tuv-nord.pl

KLUB PREZESA 2018



KLUB PREZESA 2018
7-10 grudnia 2018 r., CYPR, Hotel SALAMIS BAY CONTI*****

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Pełna nazwa firmy
Ulica 
i numer

Kod i  
miejscowość

e-mail Telefon 

Lp. Nazwisko i imię uczestnika Stanowisko Cena

1.

2.

Razem

Koszt uczestnictwa: 

 ■ 3640 PLN netto (+23% VAT) 
/ os. w przypadku zgłoszeń 
dokonanych do 10.10.2018 r.

 ■ 4640 PLN netto (+23% VAT)  
/ os. w przypadku zgłoszeń 
dokonanych po 10.10.2018 r. 

W przypadku wycofania zgłoszenia na 40 dni 
roboczych przed rozpoczęciem spotkania 
zgłaszający zostanie obciążony kosztami 
operacyjnymi w wysokości 50% ceny, a wycofanie 
w terminie późniejszym skutkuje obciążeniem 
w wysokości 100% wartości ceny. Wycofanie 
zgłoszenia wymaga formy pisemnej. 

Cena udziału w spotkaniu obejmuje świadczenia 
wymienione w zaproszeniu, w tym m.in. przeloty 
samolotem wraz z bagażem podręcznym z Polski na 
Cypr i z powrotem, transfer z/na lotnisko w Larnace, 
3 noclegi w hotelu w pokojach 1-osobowych 
wraz z wyżywieniem All Inclusive, zajęcia 
merytoryczne wraz z przerwą kawową, komplet 
materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej, 
zaświadczenie uczestnictwa, zwiedzanie Nikozji 
wraz z przewodnikiem polskojęzycznym.

Zgłoszenia prosimy 
przesyłać na adres e-mail  
szkolenia@tuv-nord.pl D a t a  i  p o d p i s  o s o by  u p o wa ż n i o n e jP i e c z ę c  f i r m o wa

NIP
 Wyrażam zgodę, na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu zgodnie z art. 6 ust. 1 b Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych z dnia 27.04.2016 r. (Dz. Urz. UE L 119, str. 1) przez 
Administratora spółkę: TÜV NORD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, pod adresem 40-085 Katowice, ul. Mickiewicza 29, numer KRS 
118633, do celów realizacji usługi szkoleniowej przez okres jej realizacji oraz upływu terminu roszczeń z niej wynikających. Dane kontaktowe 
inspektora ochrony danych: iod@tuv-nord.pl. 

Zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści moich danych, prawie ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
prawie do przenoszenia danych, prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, 

zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych z dnia 27.04.2016 r. (Dz. Urz. UE 
L 119, str. 1) poprzez bezpośredni kontakt z Administratorem. Zostałem poinformowany, że Administrator prowadzi operacje przetwarzania moich 
danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji usługi szkoleniowej oraz że dane osobowe nie są przekazywane innym odbiorcą, nie 
będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również 
w formie profilowania. Zostałem/am poinformowany/a o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (w tym adresu poczty elektronicznej) celem otrzymywania informacji handlo-
wych od TÜV NORD Polska w rozumieniu ustawy z 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

Wyrażam również zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną.*

* Podane w niniejszym formularzu dane osobowe  
zostały podane dobrowolnie i oświadczam, że są zgodne 
z prawdą.
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