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ZAPROSZENIE 

Zarząd Wielkopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych 

serdecznie zaprasza Państwa do wzięcia udziału w organizowanym 

X Spływie Kajakowym Doradców Podatkowych  

 

Data spływu: 8-10 czerwca 2018 r. (piątek -niedziela) 

Miejsce zakwaterowania: Hotel Jan, ul. Słowiańska 24, 76-153 Darłówko 

Wschodnie, www.hoteljan.pl 

Zakwaterowanie: 70 miejsc noclegowych, noclegi w pokojach 2-osobowych  

oraz w pokojach 3-osobowych. 

1. W celu prawidłowego zorganizowania spływu kajakowego Zarząd Oddziału prosi 

doradców podatkowych do zapisywania się poprzez panel mDoradca 

(www.mdoradca.krdp.pl) najpóźniej do dnia 20 maja 2018 r.  

2. Termin bezkosztowego zgłaszania rezygnacji z udziału w spływie upływa  

dnia 20 maja 2018 r. W przypadku rezygnacji przez zgłoszonego doradcę  

z uczestnictwa w spływie po wyznaczonym terminie, doradca podatkowy 

zobowiązany zostanie do pokrycia pełnych kosztów udziału w spływie 

(bez dofinansowania – kwota 760,00 zł/brutto).  

3. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń w panelu 

mDoradca, potwierdzona wpłatami. Spływ przewidziany został na 70 osób. 

4. Udział w spływie jest płatny na konto Oddziału i wynosi: 

a) 320,00 zł/brutto - dla doradcy podatkowego  

b) 760,00 zł/brutto - dla osoby towarzyszącej doradcy podatkowego 

Odpłatność obejmuje: 2 noclegi, 2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje, 1 prowiant  

na trasę spływu, wycieczkę, korzystanie z kajaków z kapokami, ubezpieczenie 

http://www.hoteljan.pl/
http://www.mdoradca.krdp.pl/
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podczas spływu, szkolenie „Zmiany w VAT”, 2 spotkania integracyjne wieczorne 

zgodnie z harmonogramem spływu.  

Uczestnicy spływu kajakowego proszeni są o przekazanie PESEL oraz adresu 

zamieszkania niezbędnych do ubezpieczenia. Dane te prosimy wpisać w panelu 

mDoradca lub wysłać na e-mail: wielkopolski@kidp.pl  

Wpłaty za udział w spływie kajakowym prosimy dokonywać na poniższe konto:   

Krajowa Izba Doradców Podatkowych 

Oddział Wielkopolski 

Nr konta: 91 1140 1124 0000 4004 3000 1027  

W tytule przelewu prosimy podać: Spływ kajakowy 2018 oraz imię, nazwisko  

i numer wpisu na listę doradców podatkowych  

5. Punkty kwalifikacyjne za udział w szkoleniu organizowanym podczas 
spływu kajakowego 

 
Zgodnie z Zasadami Etyki Zawodowej Doradców Podatkowych określającymi zasady 
stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych doradcy podatkowi biorący udział  
w szkoleniu, które odbędzie się podczas trwania spływu kajakowego uzyskają  
3 punkty.  
 
 
 
 

 

Marek Hoffman  

(-) 

Przewodniczący Zarządu  

Wielkopolskiego Oddziału KIDP 
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