POZIV
SEMINAR

˝Zašto je usklađivanje sa Zakonom o zaštiti
tržišnog natjecanja korisno za vašu tvrtku?˝
Stalni razvoj propisa o zaštiti tržišnog natjecanja
predstavlja tvrtkama – i malim i velikim – rastući izazov
prilikom izrade ili prilagodbe programa usklađenosti svog
poslovanja na domaćem i stranim tržištima. Nedovoljno
poznavanje propisa može rezultirati njihovom povredom
i sankcijama.
Ovaj interaktivni seminar pomoći će vam u boljem
razumijevanju osnovnih pravila tržišnog natjecanja,
prevencije, identifikacije i upravljanja rizikom i uputiti Vas
na praktične alate / priručnike za uspješnu izradu ili
unaprjeđivanje programa usklađenosti, uzimajući u obzir
specifičnosti vašeg poslovanja.

DATUM: 19. studenog 2015.
VRIJEME: 9.00 – 13.30
MJESTO ODRŽAVANJA:
Hrvatska gospodarska komora,
dvorana C, prizemlje,
Rooseveltov trg 2, Zagreb
KONTAKT:
Ana Marguerite Tomulić

Vrhunski stručnjaci predstavit će vam:
 deset praktičnih savjeta za malo i srednje
poduzetništvo,
 glavne zone rizika i kako ih procjeniti,
 obrasci kontrolnih pitanja (check liste),
 kako riješiti temeljne izazove pri usvajanju i
provedbi programa usklađenosti.
Seminar je namijenjen:
 tvrtkama svih veličina koje žele izgraditi ili ojačati
vlastiti program usklađenosti,
 korporativnim pravnicima i odvjetnicima,
 svim profesionalcima koji žele saznati više o
izazovima usklađenosti s pravilima zaštite tržišnog
natjecanja.

01 4561 553
atomulic@hgk.hr

PROGRAM

ONLINE PRIJAVA

PREDAVAČI
Mladen Cerovac, mag. iur., predsjednik Vijeća, Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
Dr. sc. Mirta Kapural, dipl. iur, samostalna savjetnica, Odjel za međunarodnu i europsku suradnju, Agencija za
zaštitu tržišnog natjecanja
Boris Babić, stariji partner, Babić & Partneri, Zagreb
Kaarli H. Eichhorn, izvršni savjetnik za pravo tržišnog natjecanja i odnose s vladom, General Electric Company
(GE)
Esther Bronić, pravna savjetnica za središnju i jugoistočnu Europu, Philip Morris Zagreb
Diana Sergo, pravna savjetnica, Holcim Croatia
Irena Kajganić, Compliance Officer, Končar-Energetski transformatori d.o.o.
Gordana Vučemilović, direktorica pravnih poslova, Strateško distribucijsko područje Hrvatska, Atlantic Grupa
d.d.

KOTIZACIJA I UVJETI PRIJAVE
Iznos kotizacije za članice ICC Hrvatska*: 570 kn
 10% popusta za prijavu dvoje ili više sudionika iz iste pravne osobe
Iznos kotizacije za ostale sudionike: 760 kn
 10% popusta za prijavu dvoje ili više sudionika iz iste pravne osobe


napomena: na gore navedene cijene ne obračunava se PDV

* popis članica ICC Hrvatska možete pogledati na poveznici: http://www2.hgk.hr/icc/icc.asp?kategorija=2
Kotizacija uključuje:
 radni materijal
 aktivno sudjelovanje i odgovore na vaša pitanja
 domjenak i osvježenje u pauzama
 certifikat o pohađanju seminara
 kupon za ostvarivanje 15% popusta na odabranu publikaciju u izdanju ICC-a
Rok za prijavu sudionika: do 16. studenog 2015.
Rok za plaćanje kotizacije: do 18. studenog 2015.
Uvjeti prijave: Potpisivanjem obrasca za prijavu, prihvaćate ove odredbe i opće uvjete: § 1. Prijava počinje vrijediti od trenutka zaprimanja on-line prijavnice sa zatraženim
podacima; § 2. Uvjeti plaćanja: po zaprimljenoj prijavi, sudioniku će elektroničkim putem biti proslijeđen predračun; plaćanje se obavlja prema predračunu, do roka
navedenog u pozivu događanja; § 3. Otkazivanje: otkazivanje sudjelovanja prihvaća se samo u pisanom obliku do dva dana prije početka događaja; u slučaju otkazivanja
koje je zaprimljeno nakon tog roka ili u slučaju nedolaska, sudionik nema pravo na povrat uplaćene kotizacije; moguće je imenovanje zamjenskog sudionika, uz prethodnu
najavu putem elektroničke pošte prije održavanja seminara; § 4. Izmjene programa / odjava događaja: zbog dugoročnog planiranja događaja, ICC Hrvatska zadržava
pravo izmjene programa i organizacije događaja; sudionici će o tome biti obaviješteni na prikladan način; u slučaju otkazivanja događaja ICC Hrvatska će povratiti
uplaćene kotizacije; § 5. Zaštita podataka: sudionik prihvaća da će ICC Hrvatska pohraniti i obraditi podatke sudionika navedene u prijavnici za potrebe plaćanja te izrade
liste sudionika koja će se dijeliti isključivo ostalim sudionicima seminara; sudionik prihvaća da će njegovi kontakt podaci biti korišteni u svrhu obavijesti o budućim
događanjima, uslugama i proizvodima ICC Hrvatska. Suglasnost se može opozvati u bilo kojem trenutku slanjem elektroničke pošte na icc@hgk.hr .

Radujemo se vašem dolasku!

