X Mistrzostwa Polski Przedsiębiorców w Szachach DGCS Open i
DGCS Biznes Forum - zaproszenie
Szanowni Państwo,
wielkimi krokami zbliżają się X Jubileuszowe Mistrzostwa Polski Przedsiębiorców w Szachach DGCS Open i DGCS Biznes Forum. To
wyjątkowe wydarzenia, które co roku gromadzą szachistów-przedsiębiorców, top management środowiska biznesowego oraz przedstawicieli
administracji rządowej i samorządowej. Turniej DGCS Open oraz DGCS Biznes Forum to doskonałe okazje do nawiązywania relacji biznesowych.
Celem turnieju jest promowanie gry w szachy jako aktywności, która pobudza rozwój intelektualny, inteligencję przestrzenną i matematyczną.
Udoskonala koncentrację, zdolność postrzegania, wspomaga rozwój inteligencji emocjonalnej i wzrost IQ. Tym samym przekłada się na efektywność
zarządczą, stanowiąc istotny czynnik pomagający w podejmowaniu decyzji strategicznych w biznesie.
Turniej szachowy DGCS OPEN 2018 rozegrany zostanie 28 września 2018, w godz. 13:00 - 18:00 w dwóch grupach:
BURSZTYNOWEJ dla przedsiębiorców, którzy nie brali udziału w turniejach klasyfikacyjnych, grających w szachy amatorsko.
DIAMENTOWEJ dla zawodników, których ranking PZSzach jest wyższy niż 1600 pkt. FIDE.
Formularz rejestracyjny
Komunikat organizacyjny

Tego samego dnia w godz 10:00 - 13:00 odbędzie się DGCS Biznes Forum:
10:00-10:25 - Ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa - działalność administracji oraz przedsiębiorców w tym obszarze
10:30-10:55 - Prawnie uzasadnione interesy administratora, a przetwarzanie danych osobowych
11:00-11:25 - Pozycja odbiorcy na rynku energii elektrycznej, klastry energii – nowe zjawisko na rynku energii
11:30-11:55 - Expert365.pl - platforma wsparcia Twojego biznesu przez Internet
12:00-12:25 - Design Thinking jako strategia tworzenia innowacji
12:30-12:55 - Ulga badawczo - rozwojowa najlepszą forma optymalizacji zobowiązań podatkowych
14:00-16:00 - Networking
Celem DGCS Biznes Forum jest rozwój platformy wymiany doświadczeń i wiedzy pomiędzy światem biznesu, nauki i technologii. Będzie to
znakomita okazja do rozbudowania sieci kontaktów biznesowych oraz zapoznania się z rozwiązaniami wspierającymi biznes.
Program wydarzeń aktualizowany będzie na bieżąco na stronie szachy.dgcs.pl.
Prosimy o potwierdzenie przybycia poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego do dnia 21. września 2018, ponieważ ilość miejsc na oba
wydarzenia jest ograniczona.
Do zobaczenia przy szachownicy lub w sali konferencyjnej!
Zapoznaj się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

