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Akademia Zarządzania Ryzykiem POLRISK
Kod Programu Szkolenia: RIMAP-L1
Certyfikowany zawodowy menedzer ryzyka POLRISK/ FERMA rimap®
Edycja 4
Miejsce: Warszawa, al. Jerozolimskie 123A, Golden Floor
Moduł
I
II
III
IV
V
VI
VII

Opis modułu

Terminy zajęć

Kreowanie i ochrona wartosci poprzez efektywne zarządzanie
ryzykiem - 2 dni
Ład korporacyjny a zarządzanie ryzykiem - 2 dni
Metody i techniki analizy ryzyka -2 dni
Zarządzanie ciągłoscią działania – 2 dni
Ubezpieczenia i reasekuracja dla menedzera ryzyka - 2dni
Likwidacja szkod i Standardy Przeciwpozarowe - 2 dni
Warsztat pracy menedzera ryzyka – 1 dzien

06-07.03.2018r.
20-21.03.2018r.
12-13.04.2018r.
26-27.04.2018r.
10-11.05.2018r.
23-24.05.2018r.
12.06.2018r.

Dane do faktury:
Nazwa firmy/instytucji:
Adres:
NIP:
Osoba kontaktowa:

nr telefonu:

adres e-mail:
Dane uczestnika:
imię i nazwisko:
dział/ dept.:

stanowisko:

nr telefonu:

adres e-mail:

Cena uczestnictwa dla:
UWAGA: CENA NIE OBEJMUJE
EGZAMINU RIMAP*

Cena w przypadku zgłoszenia i wpływu środków
(uznanie konta) terminie od momentu
ogłoszenia naboru do 21 dni roboczych przed
rozpoczęciem szkolenia włącznie.
Całe szkolenie

1) Tylko jeden moduł
2-dniowy;
2) Tylko jeden Moduł
1-dniowy

Cena w przypadku zgłoszenia i wpływu środków
(uznanie konta) terminie pomiędzy 21 a 5 dni
roboczych przed rozpoczęciem szkolenia.

Całe szkolenie

1) Tylko jeden moduł
2-dniowy;
2) Tylko jeden Moduł
1-dniowy

Członków i Partnerów POLRISK lub nowo
przystępujących członków POLRISK

6500 zł + 23% VAT

1) 1800 zł + 23% VAT
2) 800 zł + 23% VAT

7000 zł + 23% VAT

1) 2000 zł + 23% VAT
2) 900 zł + 23% VAT

Pozostałych osób

8500 zł + 23% VAT

1) 2200 zł + 23%VAT
2) 1000 zł + 23% VAT

9500 zł + 23%VAT

1) 2400 zł + 23% VAT
2) 1100 zł + 23% VAT

Prosimy o wybranie i zaznaczenie znakiem „X” oraz jednej opcji w tabeli. W momencie wybrania opcji „Tylko jeden moduł…” proszę
zaznaczyć „kołem” wskazany moduł w tabeli na górze strony. Moduły dwudniowe są sprzedawane wyłącznie w całości, tj. można
wykupić wyłącznie 2 dni. Maksymalny termin nadsyłania zgłoszeń i wpływu środków na konto Stowarzyszenia: 5 dni roboczych
przed rozpoczęciem szkolenia.

Składanie zamówienia
Niniejszy formularz zgłoszeniowy stanowi zamowienie usługi szkoleniowej oraz podstawę do wystawienia przez
Stowarzyszenie Zarządzania Ryzykiem POLRISK faktury zaliczkowej lub pro-forma. Zawartosc Formularza zgłoszeniowego oraz
tresci na stronie www.polrisk.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Złozenie wypełnionego formularza
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zgłoszeniowego przez Uczestnika nie oznacza zawarcia umowy. Uczestnik wysyłając wypełniony formularz zgłoszeniowy
składa ofertę kupna usługi w postaci Szkolenia Akademii POLRISK. Po wysłaniu wypełnionego formularza na podany w
formularzu adres poczty elektronicznej Uczestnikowi zostanie wysłana odpowiedz ze specyfikacją zamowienia jako
indywidualną ofertą. Złozenie zamowienia jest rownoznaczne ze zgodą Uczestnika na zawarcie umowy sprzedazy.
Cena
Cena w niniejszym formularzu zgłoszeniowym zawiera udział jednej osoby Uczestnika w całosci lub częsci danej edycji
Szkolenia zgodnie ze zgłoszeniem, udział we wszystkich lub w zaznaczonych modułach, komplet materiałow dydaktycznych,
wyzywienie wraz z ceną przystąpienia do egzaminu i wydanie certyfikatu. Certyfikat Poziomu I jest przyznawany w przypadku
zakupu i zaliczenia 7 modułow dedykowanych do Poziomu I – będących w biezącej ofercie Stowarzyszenia POLRISK dostępnej
na stronie internetowej www.polrisk.pl. Dopuszcza się istnienie kilku wariantow programu w obrębie Poziomu I,
podstawowego (np. wariant finansowy, ubezpieczeniowy, itp.)
Uczestnik ma prawo do znizki w wysokosci 5% („Znizka 5%”) w przypadku gdy „polubi” stronę Stowarzyszenia POLRISK na
Facebooku oraz udostępni swoim znajomym lub kontaktom, post zamieszczony na witrynie POLRISK na Facebooku i LinkedIn,
wskazany przez Stowarzyszenie POLRISK w odrębnej korespondencji elektronicznej do Uczestnika (dotyczący biezącej edycji
Akademii POLRISK), najpozniej do dnia złozenia niniejszego formularza zgłoszeniowego. W przypadku braku konta Uczestnika
i/lub liczby kontaktow Uczestnika mniejszej niz 50 osob na ww. portalach, znizka nie przysługuje.
W przypadku uczestnictwa w Szkoleniu większej liczby osob zgłoszonych przez jeden podmiot lub grupę kapitałową, mozliwe
jest uzyskanie następujących znizek, ktore są ustalane indywidualnie:
1) Dla 2 zgłoszonych osób - pierwsza osoba płaci pełną cenę szkolenia a druga uzyskuje znizkę w wysokosci 20% od ceny
szkolenia pierwszej zgłoszonej osoby;
2) Dla 3 zgłoszonych osób – dwie osoby płacą pełną cenę a trzecia wchodzi gratis pod warunkiem:
a. Przystąpienia do członkostwa w Stowarzyszeniu POLRISK wszystkich 3 osob;
b. Wysłania zgłoszenia i opłacenia udziału w biezącej edycji Akademii POLRISK w terminie do 21 dni przed
rozpoczęciem szkolenia przez pierwsze 2 osoby;
c. Polecenia przez wszystkie trzy osoby postu dotyczącego biezącej edycji Akademii POLRISK na swoich profilach w
dwoch mediach społecznosciowych;
3) Dla 4 zgłoszonych osób – trzy osoby płacą pełną stawkę a czwarta wchodzi gratis. W przypadku tej opcji nie jest wymagane
spełnienie warunkow z pkt 2 powyzej.
Znizki z tytułu zgłoszen grupowych nie łączą się ze „Znizką 5%”.
Promocja dla uczestników X Jubileuszowej Konferencji POLRISK
Dla wszystkich osob, ktore wzięły udział w X Jubileuszowej Konferencji Stowarzyszenia POLRISK w dniu 24.10.2017r.
przewidzielismy specjalne, promocyjne warunki udziału w edycji E4/rimap Akademii POLRISK.
Koszt udziału w pełnym szkoleniu dla tych osob wynosi 5.500 zł netto + 23%VAT. Warunkiem skorzystania z promocji jest:
1)
2)
3)
4)

Wysłanie zgłoszenia na udział w pełnym szkoleniu wraz z informacją o uczestnictwie w konferencji;
Wypełnienie deklaracji członkowskiej oraz opłacenie członkostwa w POLRISK;
Opłacenie udziału w szkoleniu w terminie do 5 dni przed jego rozpoczęciem;
Udostępnienie wskazanego przez Stowarzyszenie postu, dot. edycji E4/rimap Akademii POLRISK na swoich profilach w
przynajmniej dwóch mediach społecznościowych.

Warunki uczestnictwa Uczestnika:
Warunkiem uczestnictwa w niniejszym Szkoleniu jest odesłanie w wyznaczonym terminie, wskazanym na formularzu na adres
info@polrisk.pl, skanu niniejszego wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego wraz z potwierdzeniem wykonania
przelewu pełnej kwoty opłaty (odpowiadającej wybranemu wariantowi opłat) na konto nr PL 28 1160 2202 0000 0000 8427
1475. W tytule przelewu koniecznie nalezy wpisac „Akademia POLRISK, Poziom I, imię i nazwisko, nr edycji (np. E1/rimap),
firma”. Ewentualną rezygnację z udziału nalezy przesłac w na adres info@polrisk.pl
Warunki rezygnacji przez Uczestnika
W przypadku, gdy Uczestnikiem i stroną umowy sprzedazy usługi szkoleniowej jest konsument, zgodnie z art. 8 i 10 ustawy z
dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektorych praw konsumentow oraz o odpowiedzialnosci za szkodę wyrządzoną przez produkt
niebezpieczny (Dz. U. t.j. 2012 r., poz. 1225) Uczestnik moze odstąpic od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne
oswiadczenie na pismie w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uwazana
za niezawartą i Stowarzyszenie dokona zwrotu pełnej kwoty uiszczonej opłaty za szkolenie nie pozniej niz w terminie 14 dni od
daty złozenia oswiadczenia o odstąpieniu od umowy, na rachunek wskazany w oswiadczeniu. W innych przypadkach złozenie
pisemnego oswiadczenia o rezygnacji z udziału w Szkoleniu oznacza odstąpienie od umowy i musi nastąpic nie pozniej, niz w
terminie do 14 dni przed datą rozpoczęcia Szkolenia. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo potrącenia tytułem zapłaty
odstępnego przez Uczestnika opłaty manipulacyjnej w wysokosci 10% opłaty za udział w Szkoleniu. Mozliwe jest zastępstwo
zgłoszonego uczestnika. Nieodwołanie przesłanego zgłoszenia i niewzięcie udziału w Szkoleniu powoduje obciązenie pełnymi
kosztami udziału. Niedokonanie wpłaty jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych
w niniejszym formularzu zgłoszeniowym Szkolenia Akademii Zarządzania Ryzykiem POLRISK mają zastosowanie
postanowienia Regulaminu Akademii Zarządzania Ryzykiem POLRISK ("Regulamin Akademii POLRISK"), dostępny na stronie
internetowej www.polrisk.pl/certyfikacja, ktory jest integralną częscią niniejszego Formularza Zgłoszeniowego.
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Oświadczenia Uczestnika w sprawie danych osobowych i otrzymywania informacji przesyłanych drogą elektroniczną:
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.), Ja, nizej podpisany/a,
TAK/NIE: wyrazam dobrowolną zgodę(y) na administrowanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Zarządzania
Ryzykiem POLRISK z siedzibą pod adresem: Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa - w zakresie niezbędnym do obsługi i ewidencji związanej z
procesem rekrutacji i uczestnictwem w Programach Szkoleniowych w ramach Akademii Zarządzania Ryzykiem POLRISK, Certyfikacją oraz
Programem Doskonalenia Zawodowego oraz przez Federację Europejskich Stowarzyszen Zarządzania Ryzykiem z siedzibą w Brukseli, Belgia.
TAK/NIE: wyrazam dobrowolną zgodę(y) na umieszczanie przez Stowarzyszenie Zarządzania Ryzykiem POLRISK z siedzibą pod adresem:
Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa moich danych osobowych tj. imienia i nazwiska oraz numeru Certyfikatu Zawodowego menedzera
ryzyka POLRISK / FERMA rimap w publicznie dostępnej witrynie internetowej. Publicznie dostępny spis numerow certyfikatow wraz z
imieniem i nazwiskiem posiadacza moze byc wykorzystywany za pomocą funkcji wyszukiwania, dostępnych w jego elektronicznej formie.
Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o swiadczeniu usług drogą elektroniczną , Ja, nizej podpisany/a,
TAK/NIE: wyrazam dobrowolną zgodę na przesyłanie przez Stowarzyszenie Zarządzania Ryzykiem POLRISK z siedzibą pod adresem:
Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa i otrzymywanie informacji dotyczących inicjatyw organizowanych przez Stowarzyszenie Zarządzania
Ryzykiem POLRISK oraz innych informacji w tym informacji handlowych przesyłanych za pomocą srodkow komunikacji elektronicznej.
Administratorem i przetwarzającym dane osobowe jest Stowarzyszenie Zarządzania Ryzykiem POLRISK z siedzibą w Warszawie 02-001,
Al. Jerozolimskie 81. Oswiadczam, ze zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych osobowych oraz ich
poprawiania, jak rowniez do wycofania zgody na umieszczenie moich danych osobowych w kazdym czasie, bez zadnych opłat.

...........................................................................................................................................................................................................
data, Imię, nazwisko, stanowisko i podpis osoby akceptującej zgłoszenie
Oświadczenia Uczestnika w sprawie Regulaminu Akademii POLRISK
Niniejszym podpisując niniejszy formularz oswiadczam, ze zapoznałem się i zrozumiałem tresc Regulaminu Akademii
POLRISK, akceptuję postanowienia zawarte w Regulaminie Akademii POLRISK oraz zobowiązuję się do przestrzegania jego
postanowien.
...........................................................................................................................................................................................................
data, Imię, nazwisko, stanowisko i podpis osoby akceptującej zgłoszenie

*Egzamin rimap organizowany jest przez Federację Europejskich Stowarzyszen Zarządzania Ryzykiem (FERMA)
we wspołpracy z ANZIIF. Aktualny cennik oraz terminarz egzaminow znajduje się na stronie www.ferma.eu
Absolwent Akademii POLRISK pokrywa koszt certyfikacji rimap we własnym zakresie.
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