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Česko-Polské fórum podnikavosti 
18.-19. října 2018 

 

Vážení účastnici,  

Hospodářská komora „Slezsko”, vás s radostí zve k účasti na Česko-polském fórum podnikavosti, které se bude 
konat ve dnech 18. až 19. října 2018 ve slavnostním sálu budovy domEXPO, v polském Opolí, v Kepské ulici, 
č.p. 8, PSČ 45-128. 

Účastnici fórum si poslechnou prezentace v rámci výměny zkušenosti a znalosti ohledně podnikáni na česko-
polském pohraničí, a navázaní nových obchodních styků v průběhu networkingových přestávek.  

Účast na fórum je zdarma.  

Počítáme s vaši účasti. Pro návštěvníky přijíždějící z velké dálky nabízíme ubytování. Z organizačních důvodů a 
kvůli omezenému počtu míst, prosíme potvrďte svou účast do dne 13. 10. 2018. 

Česko-polské fórum podnikavosti, které se bude konat ve dnech 18. – 19. října 2018 v Opolí bude uskutečněné 
v rámci realizace projektu „Síť hospodářského rozvoje česko-polského pohraničí”, spolufinancovaného z 
prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko 
2014-2020. 

                                       

                                        Rámcový program Česko-polského fórum podnikavosti 

18. 10. 2018 
  9.00  - 10.00  registrace účastníků  
10.05 - 10.10    zahájení Fórum a uvítání hostů 

10.10 - 11.45  diskuze a přednáška „Hrozby i šance provozování podnikatelské činnosti u  
                          souseda - Polsko a Česká republika” - Dagmar Ponechalová 
11.45 – 12.00    kávová přestávka 

12.00 -  13.30    diskuze a přednáška „Kreativní podnikavost – Od nápadu k úspěchu” –  
                          dr Piotr Bębenek 
13.30 - 14.30  Oběd 

14.30 - 16.00  diskuze a přednáška „7 efektivních internetových nástrojů usnadňujících získaní  
                          nových zákazníků na českém a polském trhu” – Błażej Katarzyński 
16.00 - 17.00  kávová přestávka a networking 
 
19. 10. 2018 
9.00 -   9.30  registrace účastníků 
9.30 -   9.35 uvítání hostů 

9.35 - 11.45  diskuze a přednáška „Byznys a HR – jaké změny zavést do organizace, aby  
                          najít a udržet zaměstnance” – Wojciech Kowalczyk 
11.45 - 12.45  Oběd 

12.15 – 13.30  diskuze a přednáška „Zaměstnanecké kapitálové plány”  - Elżbieta Młyńczak 
13.30 - 15.00  Networking 
 
*  přednášky v průběhu Česko-polského fórum podnikavosti budou simultánně tlumočené z polského jazyka na český a z českého jazyka 
na polský 
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                                                Přihlašovací formulář 

 
 

Tímto přihlašuji níže uvedenou/é osobu/y k účasti na Česko-polském fórum podnikavosti ve dnech 
18.-19. 10. 2018 

 
 

Údaje osob přihlašovaných k účasti na fórum: 
 
poř. 

č. 

Jméno a příjmení Název 

společnosti / 

instituce 

Adresa Kontaktní 
telefonní číslo a e-

mailová adresa 

Potřebuji ubytování v 

noci 18-19.10.2017 

* určete ANO nebo NE 

1.      

2.      

3.      

4.      

 

 Počet míst je omezen!!!  O přijetí rozhoduje pořadí zaslaných přihlášek. 

 O přijetí přihlášek budete informování Pořadatelem emailově resp. telefonický. 

 Potvrďte svou účast zasláním údajů účastníků (jméno, příjmení, název společnosti / instituce, 
adresa a DIČ) na adresu: k.sochal@igsilesia.pl 

 
Správcem osobních údajů je Hospodářská komora "Slezsko“ (zkráceně IGŚ) se sídlem v Opolí,. Ozimska 184, 45-310 Opole. 
Na každé etapě registrace je poskytnutí osobních údajů zcela dobrovolné, avšak v rozsahu nezbytném pro registraci je 
poskytnutí těchto údajů podmínkou pro její realizaci. Nebude-li účel zpracování údajů pozměněn, jakýkoliv souhlas se 
zpracováním vašich osobních údajů dán tímto prohlášením, zahrnuje také zpracování vašich osobních údajů v budoucnu. 
Jakýkoliv níže dán souhlas může být kdykoliv odvolán, máte nárok na přístup k obsahu vašich osobních údajů a jejích 
opravě. Za tímto účelem zašlete příslušnou písemnou žádost na adresu správce osobních údajů, tj.: Hospodářská komora 
"Slezsko" se sídlem v Opolí, Ozimska 184, 45-310 Opole 
• Souhlasím se shromažďováním, zpracováváním a uchováváním mých / naších osobních údajů správcem osobních 
údajů v souladu se zákonem ze dne 29. srpna 1997, o ochraně osobních údajů (tj. Sb. 2016 pozice 922) za účelem a v 
rozsahu spojeným s registrací, k statistickým účelům, a také pro propagační a marketingové účely, 
• souhlas zmíněn v čl. 10 odst. 2 zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování elektronických služeb (tj. Sb. 2017 
pozice 1219), se zasíláním obchodních sdělení elektronickými prostředky tykajících se produktů a služeb nabízených 
prostřednictvím a přímo IGŚ, 
• souhlas zmíněn v čl. 172 odst. 1 zákona ze dne 16. července 2004 Zákon o telekomunikacích (tj. Sb. 2017 pozice 
1907) s použitím pro účely přímého marketingu a služeb nabízených prostřednictvím a přímo IGŚ konečných 
telekomunikačních zařízení a automatických systémů volání 
 
        ………………………………………..……                                                     ……………………………………………..…. 
         Podpis oprávněné osoby                   Firemní razítko 
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