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Izba Gospodarcza „Śląsk” zaprasza na Polsko-Czeskie Spotkanie Informacyjne nt. 

prowadzenia biznesu na pograniczu polsko-czeskim  

w ramach projektu „Sieć rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego”, współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy 

Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014-2020 

 

13 grudnia - środa 

12:00 – rejestracja uczestników (sala konferencyjna  PANORAMA 

 ul. Szpitalna 13, Opole) 

12:15 – powitanie uczestników spotkania  

12:20 – Wykład „Budowanie kontaktów i relacji biznesowych na pograniczu polsko-czeskim” 

13:30 - Obiad w Hotelu Venezia  

 ul. Szpitalna 13, Opole 

14:30 – Podsumowanie wykładu „Budowanie kontaktów i relacji biznesowych na pograniczu polsko-czeskim” 

oraz dyskusja 

15:30 – Przerwa kawowa 

16:00 – Tradycje rękodzieła i rzemiosła na przykładzie Jarmarku Bożonarodzeniowego w Opolu 

  

14 grudnia - czwartek 

11:00 – rejestracja uczestników, sala konferencyjna PANORAMA 

 ul. Szpitalna 13, Opole 

11:30 – Potencjał eksportowy rękodzieła i rzemiosła - wykład 

12:30 – Obiad w Hotelu Venezia  
 ul. Szpitalna 13, Opole 
13:30 – Potencjał eksportowy rękodzieła i rzemiosła – dyskusja 
14:30 – przerwa kawowa i zakończenie spotkania 
 
*  wykłady będą tłumaczone z języka  polskiego na czeski i z języka czeskiego na polski 
* prosimy o potwierdzenie obecności wysyłając dane uczestników (imię, nazwisko, nazwa Firmy/Instytucji, adres i NIP) na adres 

info@igsilesia.pl 
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 
 

Niniejszym zgłaszam osobę/y do udziału w Polsko-Czeskim Spotkaniu informacyjnym   
w dniach 13-14.12.2017 

 
 

 
 
Dane osób biorących udział w Forum: 
 
 
Lp. Imię i nazwisko Nazwa Firmy / 

Instytucji 

Adres Telefon 
kontaktowy  
oraz e-mail 

Nocleg z dnia  

13-14.12.2017 

* prosimy o deklaracje 

TAK lub NIE 

1.      

2.      

3.      

4.      

 

 Liczba miejsc ograniczona!!!  Decyduje kolejność zgłoszeń. 

 O zakwalifikowaniu się do udziału w Spotkaniu Organizator zawiadamia drogą mailową lub 
telefoniczną. 

 Nocleg przewidziany dla Gości z dalszych odległości 

 
Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 
otrzymywania informacji z Izby Gospodarczej „Śląsk”, ul. Ozimska 184, 45-310 Opole(zgodnie z 
Ustawą z 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883). Równocześnie 
oświadczam, iż poinformowano mnie o przysługującym mi prawie odwołania udzielonej zgody, co 
spowoduje niezwłoczne zaprzestanie przesyłania mi informacji handlowych. 
 
 
 
 
 
        ………………………………………..……                                                     ……………………………………………..…. 
         Podpis osoby upoważnionej                   Pieczątka Firmy/Instytucji 
  

 


