Warszawa, grudzień 2019
Szanowni Państwo!
Kontynuując cykl konferencji JAKOŚĆ W BIZNESIE, połączonych ze spotkaniami
integracyjnymi, szeroką wymianą doświadczeń oraz wrażeniami turystycznymi
Zarząd Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 oraz Biuro Zarządzania Jakością,
Środowiskiem i BHP, zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji:
JAKOŚĆ W BIZNESIE XIII

Atrakcją turystyczną trzynastej konferencji będzie złota Praga i Karlove
Vary.
Konferencja odbędzie się w terminie 26.05 – 31.05.2020r. a jej tematem
będzie:
„Akredytacja i certyfikacja – filary systemu”
Referaty zostaną przygotowane przez wybitnych specjalistów z zakresu
zarządzania, w tym specjalistów – praktyków. Przewidujemy również czas na
nieskrępowaną dyskusję moderowaną i kuluarową.
Tematyka referatów zostanie ustalona do końca marca 2020r.
Rozpoczęcie Konferencji w dniu 26.05.2020r. o godz. 19.30 we Wrocławiu
Powrót do Wrocławia 31.05.2020r. w godzinach wieczornych.
Koszt uczestnictwa :
1. pierwszy przedstawiciel Członka rzeczywistego Klubu PF ISO 9000 z
uregulowanymi składkami członkowskimi oraz osoby, które
uczestniczyły w co najmniej pięciu poprzednich edycjach tej konferencji
- 2.850.-zł; + obowiązujący VAT;
2. kolejny przedstawiciel Członka rzeczywistego Klubu PF ISO 9000 /
Członek wspierający / Członek rzeczywisty Klubu POLLAB
(z uregulowanymi składkami członkowskimi) / członek Stowarzyszenia
POLISOLAB oraz Stowarzyszenia Klub POLSKIE FORUM ISO 14000/
uczestnicy seminariów współorganizowanych wraz z firmą Eltest oraz
osoby towarzyszące ww.- 2.990.- zł; + obowiązujący VAT;
3. uczestnicy spoza Klubów oraz Członkowie Klubów i Stowarzyszeń
z nieuregulowanymi składkami członkowskimi – 3.190.-zł; +
obowiązujący VAT.
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Ramowy program:
Dzień 1 - Wrocław 26 maja 2020 - wtorek
16:00 – 19:00 - spotkanie w hotelu we Wrocławiu, rejestracja uczestników
19.30 – uroczysta kolacja
nocleg

Dzień 2 – 27 maja 2020 – środa
7.30 – 8.45 śniadanie,
9.00 – 12.00 - obrady konferencji
12.00 – 12:45 – obiad
13.00 - wyjazd z Wrocławia przejazd do Pilzna. zakwaterowanie w hotelu,
obiadokolacja, nocleg; (trasa ok. 380 km);

Dzień 3 – 28 maja 2020 – czwartek
śniadanie. Przejazd Pilzno-Marianske Laznie (spacer po uzdrowisku) – Cheb
(najpiękniejszy rynek w tej części Europy) –Karlowe Vary (spacer i wizyta w
Muzeum “Beherovka”). Powrót do Pilzna.
Kolacja w areale browaru, w “RESTAURACE NA SPILCE”. Nocleg w hotelu w
Pilźnie.

Dzień 4 – 29 maja 2020 – piątek
śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, ciąg dalszy. zwiedzania Pilzna (Starówka,
Wielka Synagoga, Stara Synagoga. Przejazd w kierunku Pragi. Po drodze wizyta
w Zamku Karlstein. Przejazd do Pragi, zakwaterowanie. Kolacja i nocleg (TOP
HOTEL **** w Pradze.

Dzień 5 - 30 maja 2020 – sobota
śniadanie. Zwiedzanie Pragi: klasztor na Strachovie z panoramą Pragi,
Pohořelec i Loretanske namesti z pałacem Ćerninov i Praską Loretą, Hradčanske
namesti, ze starym ratuszem i najbardziej okazałymi pałacami w Pradze (m. in.
pałac Schwarzenbergów), schody zamkowe i ulica Nerudova. Mala Strana Malostranske namesti z kościołem św. Mikołaja i kolejnymi pałacami, Ściana
Lennona i Kampa – jedno z najbardziej urokliwych miejsc na lewym brzegu
Wełtawy, Most Karola Stare Miasto - Rynek z Ratuszem, zegar Orloj, kościół MB
nad Tynem, Targ Owocowy z Uniwersytetem Karola i Teatrem Miejskim, Brama
Prochowa i Obecni dům, Vaclavske namesti (pomnik Św. Wacława, pałac
Lukarna i . in.) Wieczorny rejs statkiem z kolacją, przejazd do hotelu na nocleg.

Dzień 6 - 31 maja 2020 – niedziela
śniadanie. Zwiedzanie Pragi: min: Josefov - dzielnica żydowska, wyjazd do
Polski. Po drodze Adrśpach: zwiedzanie unikalnego Skalnego Miasta. Przyjazd do
Wrocławia w godzinach wieczornych.
______________________________________________
Cena obejmuje:

A/ we Wrocławiu:
udział w obradach,
materiały konferencyjne,
pobyt w hotelu (od kolacji 26.05. do obiadu 27.05.2020) wraz z noclegiem.

B/ W części wyjazdowej:
Transport: komfortowy autokar wyposażony m.in. w klimatyzację, barek, WC,
video/DVD (wyjazd i powrót do Wrocławia)
Zakwaterowanie: 4 noclegi w hotelach ***/**** w Czechach, (2 noclegi w Pilznie i
2 w Pradze) pokoje 2-osobowe z łazienkami,
Wyżywienie: 4 śniadania i 4 obiadokolacje, 5 lunch pakietów.
Obsługa licencjonowanego pilota-przewodnika,
Ubezpieczenie KL i NNW,
Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów:
Opłaty klimatyczne w hotelach.
Obowiązkową opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.
Istnieje możliwość wniesienia opłaty w dwóch osobnych transzach:
1/ za udział w obradach we Wrocławiu
2/ za udział w pozostałej (wyjazdowej) części
(proporcje podziału opłaty na transze oraz forma wniesienia opłaty – do
indywidualnego uzgodnienia z organizatorem).

Dopłata:
− do pokoju 1 os: 530.-zł/ za 5 noclegów (ilość ograniczona)
Uwaga:
Program imprezy jest ramowy, kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
Osoby zgłaszające się indywidualnie prosimy o bezpośredni kontakt z Organizatorem.
W przypadku opłacania udziału w konferencji ze środków budżetowych istnieje możliwość
wystawienia faktury bez podatku VAT

Informacji szczegółowych dotyczących konferencji udziela Organizator spotkania - Biuro
Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP (BZJŚBHP) - (tel. 22 631 08 50, 22 631 08
40) oraz Sekretariat Klubu (tel. 22 842 54 21).
Ze względów organizacyjnych prosimy o wypełnienie i przesłanie KARTY
UCZESTNICTWA na adres Organizatora:
e-mailem: biuro@bzj.pl najlepiej w terminie do:
25 lutego 2020r.

Z poważaniem
Marek Roszak
Prezes Klubu PF ISO 9000

Andrzej Kiszczak
Prezes BZJŚiBHP

KARTA UCZESTNICTWA
w konferencji
„JAKOŚĆ W BIZNESIE - 13” 26.05 –31.05.2020
„Akredytacja i certyfikacja – filary systemu”
Członek rzeczywisty
Członek Rzeczywisty Klubu
PF ISO 9000 nr
POLLAB nr
1. Pierwszy przedstawiciel Członka rzeczywistego Klubu PF ISO 9000 z uregulowanymi składkami
oraz osoby, które uczestniczyły w co najmniej pięciu poprzednich edycjach tej konferencji 2.850.-zł; + obowiązujący VAT
Nazwa firmy,
adres:
Imię i nazwisko:
Data i miejsce urodzenia
nr i typ dokumentu
tożsamości
adres zameldowania

Telefon :

………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
Fax :

E-mail :
2. Kolejny przedstawiciel Członka rzeczywistego Klubu PF ISO 9000 / Członek wspierający /
Członek rzeczywisty Klubu POLLAB (z uregulowanymi składkami członkowskimi) / członek
Stowarzyszenia POLISOLAB oraz Stowarzyszenia Klub POLSKIE FORUM ISO 14000,
uczestnicy seminarium Eltest, osoby towarzyszące ww – 2.990.- zł + obowiązujący VAT
Nazwa firmy,
adres:
Imię i nazwisko:
Data i miejsce urodzenia
nr i typ dokumentu
tożsamości
adres zameldowania

Telefon :

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Fax :

E-mail :
3. Uczestnicy spoza Klubów oraz Członkowie Klubów i Stowarzyszeń z nie uregulowanymi
składkami członkowskimi – 3.190.- zł + obowiązujący VAT
Nazwa firmy,
adres:
Imię i nazwisko:
Data i miejsce urodzenia
nr i typ dokumentu
tożsamości
adres zameldowania

Telefon :
E-mail :

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Fax :

♦ Rezerwuję pokój 1 osobowy
w cenie 530.- zł/osoba + obowiązujący VAT

TAK*

NIE*

* właściwe zakreślić
W przypadku opłacania udziału w konferencji ze środków budżetowych istnieje możliwość
wystawienia faktury bez podatku VAT
Zobowiązujemy się do pokrycia kosztów udziału w kwocie …………………………………………...
po otrzymaniu faktury ProForma

Nasz NIP :

Data

Podpis uczestnika

Data

Organizator techniczny:

Biuro Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP Sp. z o.o.
ul. Kasprzaka 24, 01-211 Warszawa,
tel. 22 631 08 50 e-mail: biuro@bzj.pl; www.bzj.pl

Kartę uczestnictwa proszę przesłać mailem do Organizatora:
biuro@bzj.pl, najlepiej do 25 lutego 2020r.

Rezygnacja z udziału:
Do 30 marca 2020r. – bez kosztów
Od 31 marca do 15 maja 2020r – koszt rezerwacji w wysokości 50%
Od 16 maja 2020r. – bez możliwości zwrotu opłaty
Zamiana uczestnika możliwa do 20 maja 2020r.

Podpis osoby
delegującej

