
TUV NORD Polska zaprasza na spotkanie dedykowane 
dla właścicieli firm, Prezesów i Dyrektorów, osób  
z grona najwyższego kierownictwa oraz dla Managerów 
operacyjnych

KLUB PREZESA 2017
8 – 11 grudnia 2017, Madryt

■ Naciesz oczy zabytkami królewskiego i słonecznego 
Madrytu

■ Obejrzyj w akcji Real Madryt, 12-krotnego triumfatora 
Ligi Mistrzów w meczu z Sevilla FC

■ Dowiedz się jakie elementy strategii Realu Madryt 
możesz wykorzystać we własnym biznesie

■ Poznaj styl przywództwa, który wykorzystują w swojej 
pracy Florentino Perez i Zinedine Zidane

■ Wymień doświadczenia z innymi osobami zarządza-
jącymi firmami, działami, ludźmi i procesami

Zapraszamy! Hala Madrit!



Udział w spotkaniu KLUB PREZESA 2017 obejmuje:

▪ Powitanie uczestników i wspólną inaugurację spotkania
▪ Zajęcia merytoryczne w dniu 9.12.2017 r.:

■ Zarządzanie w małych dawkach (Krzysztof Rejszek – Dyrektor Finansowo – Handlowy  
TUV NORD Polska).

■ Strategia sukcesu. Studium działania Realu Madryt połączone z analizą metod, które-
można wykorzystać w zarządzaniu ludźmi, organizacją i relacjami biznesowymi.  
(Michał Gluska – Zastępca Dyrektora Handlowego ds. Sprzedaży Szkoleń TUV NORD Polska, 
Auditor TUV NORD Cert).

■ Obcokrajowcy – czy i jak zatrudniać? (Mariusz Klatka – Zastępca Dyrektora Handlowego  
TUV NORD Polska).

■ Panel dyskusyjny nt. bieżących problemów, dotykających osoby z grona najwyższego 
kierownictwa.

▪ Panoramiczne zwiedzanie Madrytu i jego najciekawszych atrakcji i zakątków z polskojęzycznym 
przewodnikiem

▪ Transfer na stadion Santiago Bernabeu. Udział w meczu La Liga pomiędzy Realem Madryt  
a Sevilla FC w dniu 10.12.2017 r., po zakończeniu spotkania transfer powrotny do hotelu

▪ Przeloty główne na trasie Warszawa – Madryt – Warszawa liniami PLL Lot z bagażem podręcznym 
i bagażem rejestrowanym

▪ Transfer do/z hotelu w centrum Madrytu (hotel Courtyard by Marriott Princesa Madrid), zakwate-
rowanie w pokojach jednoosobowych na czas trwania całego pobytu podczas szkolenia

▪ Ubezpieczenie TU AXA (koszty leczenia, NNW, bagaż podróżny)
▪ Podczas pobytu przewidziany jest również czas wolny dla uczestników, w trakcie którego możli-

wość skorzystania z bogatej oferty muzeów ze wspaniałymi zbiorami, zlokalizowanych w otoczeniu 
architektury restauracji, barów tapas czy eleganckich sklepów. Hotel Courtyard by Marriott Prin-
cesa Madrid zlokalizowany jest w odległości 2,5 km od Puerta del Sol co pozwala na przemiesz-
czenie się do ścisłego centrum Madrytu w ok. 20 min spacerem pieszo lub w kilka minut metrem. 
Stacja metra zlokalizowana przy wyjściu z hotelu.

KLUB PREZESA 2017 edycja specjalna

Michał Gluska 
Zastępca Dyrektora Handlowego 
ds. Sprzedaży Szkoleń 
tel. 607 05 10 99
mail: m.gluska@tuv-nord.pl

Joanna Glazik
Doradca Klienta ds. Szkoleń
tel. 52 523 93 91
kom.: 603 300 418
e-mail: szkolenia@tuv-nord.pl



KLUB PREZESA 2017 edycja specjalna

MADRYT, 8-11 grudnia 2017 roku

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Pełna nazwa firmy

Ulica 
i numer

Kod i  
miejscowość

e-mail Telefon / Fax

Lp. Nazwisko i imię uczestnika Stanowisko Cena

1.

2.

Razem

Oświadczenie: Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dn. 17.12.2010 w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej zasad ich 
przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej, (Dz.U. 2010 r., nr 249, poz. 1661) akcep-
tuję wystawianie i przesyłanie faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur w formie elektronicznej, ze wszystkimi prawnymi skutkami 
doręczenia. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem korzystania z faktury elektronicznej w TNP dostępnym na stronie internetowej 
www.efaktura.tuv-nord.pl oraz przyjmuję go do wiadomości i stosowania.

Przesyłając niniejszy formularz  zgadzam się na wykorzystywanie przez TUV NORD Polska mo-
ich danych (w tym adresu poczty elektronicznej) w celach związanych  z organizacją  spotkania, 
pod warunkiem przestrzegania przepisów ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 1997r. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami) i na przekazywanie da-
nych uczestnika firmom biorącym udział w opracowaniu programu szkoleniowego. Informujemy, 
że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawienia lub 
usunięcia.

Zgłoszenia prosimy przesyłać 
na nr faxu 32 786 46 07 lub 
e-mail szkolenia@tuv-nord.pl 

Koszt uczestnictwa:
■ 5800 PLN netto (+23% VAT) / os.  

w przypadku zgłoszeń dokonanych 
do 14 października 2017 r.

■ 6800 PLN netto (+23% VAT) / os.  
w przypadku zgłoszeń dokonanych 
po 15 października 2017 r.

W przypadku wycofania zgłoszenia na 30 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 z Polski do Madrytui 
z powrotem, transfer z/na lotnisko w Madrycie,  
3 noclegi w hotelu w pokojach 1-osobowych 
wraz ze śniadaniami, zajęcia merytoryczne wraz  
z obiadem i przerwą kawową, komplet materiałów 
szkoleniowych w wersji elektronicznej, zaświadczenie 
uczestnictwa, zwiedzanie miasta wraz z przewodnikiem 
polskojęzycznym, udział w meczu Real Madryt – Sevilla 
FC. Mecz ten planowany jest na 10.12.2017 jednak 
organizatorzy La Liga/Primera Division zastrzegają 
sobie prawo do zmiany terminu meczu, za co TUV 
NORD Polska nie bierze odpowiedzialności.

Oświadczenie
Oświadczamy, że jesteśmy uprawnieni do otrzymywania faktur VAT 
i wyrażamy zgodę na wystawienie przez TUV NORD Polska Sp. 
z o.o. faktury bez pisemnego potwierdzenia jej odbioru.

Wyrażam zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur VAT przez TUV NORD Polska Sp. z o.o. na poniższy adres e-mailowy oraz 
akceptuję regulamin korzystania z faktury elektronicznej TNP.

e-mail:

Po d p i s  i  p i e c z ę ć  o s o by  u p o wa ż n i o n e j

NIP

http://www.efaktura.tuv-nord.pl
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