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Szanowni Państwo,  

 

 

serdecznie zapraszamy na spotkanie Koordynatorów programu Liga 

Mistrzów 5S, które planowane jest 24 maja 2018 r. (czwartek) w Hotelu 

Eva ***, ul. Księcia Józefa 24A w Krakowie w godz. 9.00 – 16.00. 

Spotkanie jest organizowane dla firm uczestniczących w programie Liga 

Mistrzów 5S. Celem spotkania jest prezentacja dotychczasowych osiągnięć ze 

strony Klientów i LUQAM oraz przekazanie wizji przyszłości Ligi Mistrzów 

5S. Będzie to dla Państwa okazja do przedstawienia swojej firmy, wymiany 

doświadczeń oraz zgłoszenia uwag i spostrzeżeń dotyczących programu.  

Chcielibyśmy prosić Państwa o zaprezentowanie swojej Firmy 

oraz jej wyników i osiągnięć 5S w ramach kilkuminowej 

prezentacji. Jest to doskonała okazja do przedstawienia Zakładu i jego 

sukcesów. W wiadomości e-mail załączamy przykładowy szablon prezentacji.  

Udział w Spotkaniu jest bezpłatny. Koszt przejazdu i noclegu Uczestnik 

pokrywa we własnym zakresie. Spotkanie zostanie zorganizowane, jeśli udział 

w nim zadeklaruje przynajmniej 16-stu Koordynatorów. Z jednego Zakładu 

uczestniczącego w LM5S zapraszamy po dwóch przedstawicieli, w tym 

Koordynatora LM5S. 

Warunkiem udziału w Spotkaniu jest zgłoszenie uczestnictwa poprzez 

wypełnienie formularza zgłoszeniowego (załącznik 1) i przesłanie 

go w formie skan do dnia 27 kwietnia 2018 r. na adres 

ligamistrzow5s@luqam.com 

Mamy nadzieję, że nasza propozycja spotka się Państwa aprobatą i pozwoli 

na budowanie lepszej, owocnej współpracy. 

 

 

Z poważaniem, 

Zespół LUQAM 

 
 
  



REGULAMIN SPOTKANIA KOORDYNATORÓW PROGRAMU LM5S 

1. Organizatorem Spotkania Koordynatorów programu LM5S jest firma LUQAM 

Sp. z o. o. Sp. k. 

2. Termin i miejsce spotkania: 24 maja 2018 r. (czwartek), Hotel Eva ***, ul. 

Księcia Józefa 24 A, 30-206 Kraków (wjazd do hotelu od ul. Wioślarskiej), godz. 

9.00-16.00. 

3. Celem Spotkania jest podsumowanie dotychczasowych osiągnięć ze strony 

Klientów i LUQAM oraz przekazanie wizji przyszłości Ligi Mistrzów 5S. 

4. W Spotkaniu może wziąć udział Koordynator programu LM5S z Zakładu 

uczestniczącego w programie LM5S wraz z drugą osobą reprezentującą firmę. 

5. Udział w Spotkaniu jest bezpłatny. Organizator zapewnia przerwy kawowe oraz 

przerwę na posiłek. Koszt przejazdu i noclegu Uczestnik pokrywa we własnym 

zakresie. 

6. Warunkiem udziału w Spotkaniu jest zgłoszenie uczestnictwa poprzez 

wypełnienie formularza zgłoszeniowego (załącznik 1) i przesłanie go w formie 

skan do dnia 27 kwietnia 2018 r. na adres ligamistrzow5s@luqam.com 

7. Spotkanie odbędzie się, jeśli udział w nim zadeklarują przedstawiciele min. 16-

stu Zakładów z LM5S. Informacje o realizacji lub odwołaniu Spotkania zgłoszeni 

Uczestnicy otrzymają do dnia 10 maja 2018 r. 

8. Przedstawiciel Zakładu uczestniczącego w LM5s jest zobowiązany do 

zaprezentowania swojej firmy w ramach kilkuminutowej prezentacji. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Spotkania w przypadku zbyt 

małej liczby Uczestników lub z powodu innych zdarzeń losowych niezależnych 

od Organizatora. W przypadku odwołania Spotkania Organizator zobowiązuje 

się niezwłocznie powiadomić o tym fakcie zgłoszonych Uczestników. 

10. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Spotkaniu. Rezygnację należy dokonać 

w formie e-mail na adres ligamistrzow5s@luqam.com nie później niż do dnia 9 

maja 2018 r. W przypadku złożenia rezygnacji po wyznaczonym terminie, 

Organizator zastrzega sobie prawo do obciążenia Uczestnika kosztami 

uczestnictwa w Spotkaniu w kwocie 200 zł./netto. 

11. Organizator ustala program Spotkania i zastrzega sobie prawo do wprowadzania 

w nim zmian. 

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za należące do Uczestników 

przedmioty zagubione, zniszczone lub skradzione podczas Spotkania. 

13. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wykonanych podczas 
Spotkania zdjęć i filmów oraz odtwarzanych prezentacji Uczestników do celów 
marketingowych. 

14. Uczestnicy Spotkania są zobowiązani do przestrzegania przepisów 
porządkowych i innych przepisów prawnych obowiązujących w obiekcie, 
w którym odbywa się Spotkanie. 

15. Przesłanie zgłoszenia na spotkanie oznacza akceptacje niniejszego regulaminu. 

16. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 marca 2018 r. 
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Załącznik 1 

 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W SPOTKANIU  

KOORDYNATORÓW PROGRAMU LM5S, 
24.05.2018, Kraków 

 

I. Dane uczestnika: 

1. Pełna nazwa firmy:  

...................................................................................................................................... 

2. Adres firmy:  

...................................................................................................................................... 

3. Osoby uczestniczące w spotkaniu: 

A) Imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu:  

………………………….....……………………………………………………………………….………..…… 

B) Imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu:  

………………………….....…………………………………………………………………………….…..…… 

II. Warunki  zgłoszenia: 

Wypełnienie i przesłanie niniejszego zgłoszenia do dnia 27 kwietnia 2018 r. pocztą 

elektroniczna w wersji scan na adres e-mail: ligamistrzow5s@luqam.com   

III. Informacje organizacyjne 

Prosimy o przedstawienie swojej firmy oraz jej wyników i osiągnięć w ramach 

kilkuminutowej prezentacji. Prezentacja Zakładu przez reprezentanta firmy jest 

obligatoryjna. W wiadomości e-mail załączamy przykładowy szablon prezentacji. 

 

…………….................................................... 

Podpis Koordynatora LM5S Zakładu* 

*Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem Spotkania Koordynatorów programu 

LM5S z dnia 23.03.2018, udostępniłem/am go uczestnikom spotkania i przyjmujemy jego 

postanowienia.  
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