Obligatoryjne doskonalenie zawodowe
dla biegłych rewidentów w 2013 roku
KOPALNIA SOLI „WIELICZKA”
22 listopada 2013 roku
INFORMACJE
O SZKOLENIU

Zapraszamy na jedyne i niepowtarzalne szkolenie połączone z uzdrowiskowym
pobytem w unikatowym mikroklimacie Kopalni Soli „Wieliczka”, gdzie powietrze
pozbawione jest zanieczyszczeń i alergenów, bogate w mikroelementy oraz wolne
od szkodliwego promieniowania.
Szkolenie będzie obejmowało:
 Moduł I – Kontrakty długoterminowe
Blok Rachunkowość (8 godz.)

MIEJSCE SZKOLENIA

Kopalnia Soli „Wieliczka" od wielu wieków wzbudza zachwyt wśród licznie
odwiedzających ją turystów z całego świata. Znają oni przede wszystkim trasę
turystyczną, w tym słynną kaplicą św. Kingi, która budzi największy zachwyt,
podziemne jeziora solankowe sięgające swoją tradycją już czasów austriackich
(XVIII w) oraz ogromną komorę Warszawa, która bywa miejscem publicznych
imprez. Te atrakcje będziemy mogli poznać podczas zwiedzania, po szkoleniu.
Tymczasem podczas szkolenia w Komorze Drozdowice będziemy mogli zapoznać
się ze szczególnym miejscem, gdzie w otoczeniu solnych skał zorganizowana jest
profesjonalna sala szkoleniowa. Pozwoli to połączyć szkolenie ze zdrowotnym
pobytem w podziemiach Kopalni, która posiadane walory zdrowotne wykorzystuje
również w formie sanatorium.

CEL SZKOLENIA

 Szkolenie skierowane jest do biegłych rewidentów w związku
z obligatoryjnym doskonaleniem zawodowym, a także do członków zarządu,
dyrektorów finansowych, głównych księgowych oraz pracowników działów
finansowo – księgowych, którzy są zainteresowani tematyką szkolenia.
 Głównym celem jest doskonalenie praktycznych umiejętności w zakresie
wybranych aspektów rachunkowości, w tym Międzynarodowych Standardów
Sprawozdawczości Finansowej, poszerzonym o elementy rewizji finansowej,
a przy okazji realizacja programu doskonalenia zawodowego dla biegłych
rewidentów określonego w założeniach organizacyjno-programowych KIBR
na 2013 rok.

PROGRAM SZKOLENIA

 Program szkolenia obejmuje 8 godzin, w zakresie doskonalenia zawodowego
biegłych rewidentów w 2013 roku, blok Rachunkowość.
 Po szkoleniu zapraszamy na zwiedzanie urokliwej i niepowtarzalnej trasy
turystycznej, gdzie można podziwiać wyrobiska górnicze, rzeźby solne
wykonane przez górników oraz podziemne jeziora solankowe.
 Dla zainteresowanych szkolenie w Kopalni proponujemy uwieńczyć
spotkaniem integracyjnym wraz noclegiem w specjalnie przygotowanej
noclegowni w komorze J. Słowackiego. Komora będzie oddana wyłącznie
do dyspozycji naszej grupy. W cenie noclegu zawarta jest kolacja w formie
suchego prowiantu, oraz śniadanie w pobliskiej komorze restauracyjnej
Budryka, w formie śniadania kontynentalnego.*
Harmonogram szkolenia**:
 08:30-08:45 zebranie uczestników, zjazd do Kopalni
 09:00-13.00 zajęcia
 13.00-13.30 przerwa lunchowa
 13.30-15.30 zajęcia
 15.30-17.30 zwiedzanie trasy turystycznej
 17.30-18.00 wyjazd z Kopalni
 19.00 – zjazd dla chętnych na nocleg do komory Słowackiego
* Nocleg będzie w wieloosobowej komorze, gdzie warunki są schroniskowe
** Szczegółowy harmonogram zostanie wysłany do uczestników szkolenia

CENA ZA SZKOLENIE



Cena za szkolenie wraz ze zwiedzaniem

490,00 zł + 23% VAT



Cena za nocleg w komorze, płatne dodatkowo

160,00 zł + 23% VAT

CENA OBEJMUJE

Cena za szkolenie obejmuje:
 opłatę za szkolenia obligatoryjne,
 autorskie materiały szkoleniowe,
 certyfikat uczestnictwa,
 zwiedzanie trasy turystycznej,
 serwis kawowy, dostępny przez cały czas szkolenia,
 lunch,
 w przypadku wyboru noclegu w komorze Słowackiego, kolację wraz
ze śniadaniem.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia na załączonym formularzu
do 30 sierpnia 2013 roku na adres:

prosimy

kierować

w

terminie

PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o.
Al. 3 Maja 9
30-062 Kraków
Fax 12/632 80 64
e-mail: proaudit@proaudit.pl
Pragnąc zachować kameralny charakter naszych szkoleń, uprzejmie informujemy,
iż ilość miejsc jest ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
* Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie
niezależnych

REZYGNACJA
ZE SZKOLENIA

Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej (e-mail).
W przypadku rezygnacji osoba rezygnująca pokrywa następujące koszty:
 do 15 września 2013 roku – 50% wartości imprezy
 po 15 września 2013 roku – 100% wartości imprezy
Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania płatności.

WPŁATY ZA SZKOLENIE

Wpłaty za szkolenie oraz nocleg należy dokonać na konto PRO AUDIT
Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o. nr 82 1240 1444 1111 0010 5063
8009 w Banku PEKAO S.A. II Oddział w Krakowie, Kraków ul. Kapelanka 1,
w terminie do 30 sierpnia 2013 roku.
* Każdy uczestnik naszego szkolenia otrzymuje fakturę VAT

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELA ANNA BOSAK
tel. 12/ 632 80 32 lub e-mail: proaudit@proaudit.pl

