Współorganizatorzy Konferencji

ZAPROSZENIE
Serdecznie zapraszamy Państwa na
Konferencję z cyklu „Bezpieczny Doradca Podatkowy”
pod tytułem „Polski przedsiębiorca w Niemczech - prawa i obowiązki”

Konferencja współorganizowana jest przez Bank Zachodni WBK, Wydawnictwo
C.H. Beck Sp. z o.o., GRAU Rechtsanwälte LLP, Lubuski Oddział KIDP
oraz Wielkopolski Oddział KIDP.

Data konferencji: 24-26 listopada 2017 r. (piątek-niedziela)
Miejsce zakwaterowania: Hotel Woiński Spa, ul. Ratuszowa 3, 69-210 Lubniewice,
www.woinskispa.pl
Zakwaterowanie: 101 miejsc noclegowych, pokoje 2-osobowe i pokoje 3-osobowe
(w tym 26 miejsc dla Lubuskiego Oddziału KIDP, 75 miejsca dla Wielkopolskiego
Oddziału KIDP).
1. W celu prawidłowego zorganizowania konferencji Organizatorzy proszą doradców
podatkowych do zapisywania się poprzez panel mDoradca (www.mdoradca.krdp.pl)
najpóźniej do 5 listopada 2017 r.
2. Termin bezkosztowego zgłaszania rezygnacji z udziału w konferencji upływa
5 listopada 2017 r. W przypadku rezygnacji przez zgłoszonego doradcę
z uczestnictwa w konferencji po wyznaczonym terminie, doradca podatkowy
zobowiązany zostanie do pokrycia pełnych kosztów udziału w konferencji
(bez dofinansowania – kwota 1.100,00 zł/brutto).
3. Doradca podatkowy, który zapisał się na konferencję, nie przybył na konferencję

i nie powiadomił Organizatorów, że nie będzie uczestniczył w konferencji
zobowiązany zostanie do pokrycia pełnych kosztów udziału w konferencji
(bez dofinansowania – kwota 1.100,00 zł/brutto).

4. Zgłoszenia doradców podatkowych z innych Oddziałów KIDP niż Organizatorzy

będą przyjmowane na listę rezerwową w panelu mDoradca. Miejsca będą
przyznawane w miarę dostępności po 1 listopada 2017 r.
5. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń w panelu
mDoradca, potwierdzona wpłatami.
6. Udział w konferencji jest odpłatny i wynosi:
a) 450,00 zł/brutto – dla doradcy podatkowego, który nie zalega w opłacaniu
składek członkowskich (powyżej 3 miesięcy)
b) 200,00 zł/brutto – wycieczka do Berlina w dniu 24.11.2017 r. (opcja dodatkowa)
c) 1.100,00 zł/brutto – dla doradcy podatkowego, który zalega w opłacaniu składek
członkowskich (powyżej 3 miesięcy) – kwota bez dofinansowania
d) 600,00 zł/brutto – dla osoby towarzyszącej doradcy podatkowemu bez udziału
w wykładach
e) 1.100,00 zł/brutto – dla doradcy podatkowego, który zapisał się na konferencję,
nie przybył na konferencję i nie powiadomił Oddziału, że nie będzie uczestniczył
w konferencji oraz dla doradcy podatkowego, który powiadomił Oddział
o rezygnacji z udziału w konferencji po wyznaczonym przez Oddział terminie
(kwota bez dofinansowania).
Wpłaty za udział w konferencji prosimy dokonywać na poniższe konta:
1. Doradcy podatkowi z Wielkopolskiego Oddziału KIDP oraz z innych Oddziałów
KIDP nie będących Organizatorami konferencji:
Krajowa Izba Doradców Podatkowych
Oddział Wielkopolski
mBank S.A. nr konta: 91 1140 1124 0000 4004 3000 1027
2. Doradcy podatkowi z Lubuskiego Oddziału KIDP:
Krajowa Izba Doradców Podatkowych
Oddział Lubuski
mBank S.A. nr konta: 54 1140 1124 0000 4004 3000 1014
W tytule przelewu prosimy podać: Konferencja 24-26.11.2017 r. oraz imię,
nazwisko i numer wpisu na listę doradców podatkowych.

7. Punkty kwalifikacyjne za udział w konferencji
Zgodnie z Zasadami Etyki Zawodowej Doradców Podatkowych określającymi zasady
stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych doradcy podatkowi biorący udział
w konferencji uzyskają 13 punktów.
8. Zainteresowani doradcy podatkowi wyjazdem na wycieczkę do Berlina
w dniu 24.11.2017 r. (opcja dodatkowa) proszeni są o zgłaszanie się do 5 listopada
2017 r. na e-mail: wielkopolski@kidp.pl
9. Uczestników wycieczki do Berlina uprzejmie prosimy o przybycie
do Hotelu Woiński Spa w Lubniewicach w godz. 09:00-09:45, ponieważ autokar
wyjeżdża z hotelu do Berlina punktualnie o godz. 10:00. Uczestnik wycieczki
do Berlina zobowiązany jest do zabrania ze sobą dowodu osobistego lub paszportu.
10. Liczba miejsc w autokarze na wycieczkę do Berlina jest ograniczona
(67 miejsc). Decyduje kolejność zgłoszeń.
11. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14:00 w dniu przyjazdu i kończy się o
godz. 12:00 w dniu wyjazdu. W dniu przyjazdu hotel udostępnia przechowalnię
bagażu do czasu rozpoczęcia doby.
12. Dla uczestników konferencji istnieje możliwość bezpłatnego skorzystania
w hotelu z basenu, sauny suchej/parowej/IR, groty solnej, jacuzzi oraz sali fitness.

W imieniu Organizatorów
Ewa Szypowicz
Przewodnicząca Zarządu
Wielkopolskiego Oddziału KIDP

