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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY   

 
Dane uczestnika: 
 

Imię i nazwisko: 
 

Status na rynku pracy: 

 osoba bezrobotna 

 osoba bierna zawodowo, w tym: 

     student 

 osoba pracująca 

 inny 
 

Telefon: 

Adres do korespondencji: 
 
 

Adres e-mail: 
 

 

 
Zgłaszam udział w bezpłatnych warsztatach KUŹNI BIZNESU: 
 

 
BLOK 

TEMAT WARSZTATU TERMIN 

 
Proszę wpisać 

„X” przy 
wybranym 

temacie  

1 Czy nadaję się na przedsiębiorcę? 
12 kwietnia 2018 
godz. 10:00-12:00  

2 Indywidualna ocena pomysłu na biznes (spotkania indywidualne) 
12-13 kwietnia 2018 (godziny 

do ustalenia) 
 

3 Budowanie wizji i strategii firmy. 
16 kwietnia 2018 
godz. 10:00-14:00  

4 Jak budować markę własnej firmy i jak sprzedawać produkt? 
17 kwietnia 2018 
godz. 10:00-11:30  

5 
Finansowanie działalności gospodarczej ze źródeł zewnętrznych – dotacje i 
pożyczki. 

17 kwietnia 2018 
godz. 11:30-13:30 

(w godz. 13:30-15:30 odbędą się 
indywidualne konsultacje dla osób 

zainteresowanych) 

 

6 Rejestracja działalności gospodarczej. 
18 kwietnia 2018  
godz. 10:00-12:00  

7 Obowiązkowe składki ZUS przedsiębiorcy. 
18 kwietnia 2018 
godz. 12:00-13:00  

8 Formy opodatkowania firmy. 
18 kwietnia 2018  
godz. 13:00-15:00  

9 Jak odnieść sukces w firmie i w życiu osobistym? 
19 kwietnia 2018  
godz. 10:00-12:00  

10 Wizerunek i autoprezentacja. 
19 kwietnia 2018  
godz. 12:00-13:30  

11 Biznes plan jako platforma własnego biznesu. 
19 kwietnia 2018  
godz. 14:00-16:00 
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12 Indywidualne porady podatkowe START BIZNES. 
20 kwietnia 2018  
godz. 10:00-15:00  

(zapisy indywidualnie) 
 

13 
Jak przygotować wniosek o dotację ze środków Powiatowego Urzędu 
Pracy? 

24 kwietnia 2018  
godz. 10:00-13:00 

 

14 Testowanie pomysłu na biznes w Pilskim Inkubatorze Przedsiębiorczości. 
24 kwietnia 2018  
godz. 13:00-14:00 

 

 

15 Marketing internetowy – jak skutecznie promować swoją markę?” 
24 kwietnia 2018  
godz. 14:00-15:30 

 
 

16 Rola Instytucji Otoczenia Biznesu w kooperacji branżowej. 
26 kwietnia 2018  
godz. 11:00-12:00  

17 Ryzyko w działalności gospodarczej. 
26 kwietnia 2018  
godz. 12:00-14:00 

 
 

18 Sukcesja w firmie. 
26 kwietnia 2018  
godz. 14:00-15:30 

 

 

Inwest-Park Sp. z o.o. jako organizator cyklu warsztatów zastrzega możliwość zmiany terminów warsztatów.  
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w Formularzu Zgłoszeniowym przez Inwest-Park  
Sp. z o.o., zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 z późn. zm.)  
i jednocześnie oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 
1. administratorem    tak    zebranych    danych    osobowych jest  Inwest-Park Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 8, 64-920 Piła, 
2. moje  dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  celu  realizacji  warsztatów,  ewaluacji,  kontroli, monitoringu   
i  sprawozdawczości  usług  szkoleniowych  realizowanych  przez  Inwest-Park Sp. z o.o. oraz w celu realizacji zadań związanych  
z monitoringiem i sprawozdawczością w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  
2007-2013, 
3. podanie  danych  jest  dobrowolne,  aczkolwiek  odmowa  ich  podania  jest  równoznaczna z brakiem możliwości udziału w KUŹNI 
BIZNESU, 
4. mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

 
……………………………………………… 

                                                                                                                                                                           Czytelny podpis  
 

Prosimy o wskazanie źródła informacji o KUŹNI BIZNESU wstawiając „X”: 
                

  STRONA INTERNETOWA  INWEST-PARKU 

  

  PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY 

          

  ULOTKA 

  

  INNY ……………………. 

  

 

Warsztaty odbywają się w Inwest-Park Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 8, 64-920 Piła 
 

W przypadku pytań prosimy o kontakt: tel. 67 353 31 43 
 

Wypełniony formularz należy przesłać do 11 KWIETNIA 2018 r., do godz. 10.00 na adres e-mail: 
biuro@inwestpark.pila.pl  

 
Uczestnicy KUŹNI BIZNESU otrzymają zaświadczenie o udziale w warsztatach. 

mailto:biuro@inwestpark.pila.pl

