OGŁOSZENIE
Krajowa Izba Doradców Restrukturyzacyjnych serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w dniu 21 września
2018 r. w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 5. Szkolenie adresowane jest do
wszystkich praktyków prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.
PROGRAM SZKOLENIA:
10:20

Otwarcie szkolenia

10:30 – 11:30

adw. Tomasz Cygan – specjalista z zakresu ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji, tajemnic
handlowych, własności intelektualnej oraz prawa autorskiego - „Przepisy RODO w postępowaniach
upadłościowych i restrukturyzacyjnych”

11:30 – 12:00

Mała przerwa kawowa

12:00 – 13:00

adw. Tomasz Cygan (ciąg dalszy wykładu)

13:00 – 13:45

Duża przerwa kawowa

13:45 – 15:15

SSR Janusz Płoch - Przewodniczący Wydziału VIII Gospodarczego dla spraw upadłościowo restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie - „Praktyczne uwagi do
ustalania wynagrodzenia doradcy restrukturyzacyjnego w postępowaniach upadłościowych
i restrukturyzacyjnych”

15:15 – 15:30

Mała przerwa kawowa

15:30 – 17:00

SSR Janusz Płoch - „Odpowiedzialność dyscyplinarna syndyka, nadzorcy sądowego i zarządcy
w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych – wybrane zagadnienia praktyczne”

Zgłoszenie do dnia
31 VIII 2018 r.1

Zgłoszenie po dniu
31 VIII 2018 r.

Członkowie KIDR2

90,00 zł

140,00 zł

Pozostali uczestnicy szkolenia

180,00 zł

280,00 zł

Koszt szkolenia:

W przypadku zainteresowania szkoleniem, prosimy o zgłoszenie uczestnictwa do dnia 14 września 2018 r. pod adresem
szkolenia@kidr.pl przesyłając: dane uczestnika szkolenia, dane do faktury oraz potwierdzenie przelewu. Opłaty można wnosić na
rachunek bankowy KIDR, ul. Elektoralna 12a/94, 00-139 Warszawa: 95 1160 2202 0000 0003 0562 8828. W tytule przelewu prosimy
wskazać imię i nazwisko uczestnika. Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem telefonu 32 323-14-09 oraz na stronie
internetowej www.kidr.pl. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, o udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Do udziału
w spotkaniu i dyskusji jak zwykle zapraszamy również przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, w szczególności sędziów sądów
upadłościowych i asystentów sędziów (bez opłat).
serdecznie zapraszamy

Mateusz Bienioszek
Prodziekan KIDR

1

Decyduje data przesłania potwierdzenia wpłaty

2

Dla członków KIDR, którzy nie posiadają zaległości w regulowaniu składek
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