O Kongresie PMI
W tym roku Kongres jest już 13 spotkaniem wszystkich kierowników projektów w Polsce i
najważniejszym wydarzeniem w kalendarzu kadry zarządzającej. PMI Poland Chapter jako wiodąca
światowa organizacja, promuje obszar zarządzania projektami oraz stanowi międzynarodową
platformę wymiany wiedzy i doświadczeń.
Głównym celem tegorocznego Kongresu i Warsztatów jest integracja i inspirowanie uczestników
najnowszymi trendami i innowacjami w świecie stale rozwijających się stylów pracy, przywództwa i
organizacji projektowej.
Informacje podstawowe
Kiedy odbywa się kolejna edycja Kongresu PMI?
13 edycja Kongresu PMI odbywać się będzie w dniach 26-28 Listopada 2018 w Warszawie. W dniu 28
Listopada
prowadzone
będą
Warsztaty
więcej
informacji
na
stronie
http://congress.pmi.org.pl/pl/kongres/
Kto może wziąć udział w wydarzeniu?
Nie ma przeszkód, żeby uczestniczyć w tym wydarzeniu. Każda osoba zainteresowana tematami
Kongresu jest mile widziana. Szczegółowy program Kongresu znajduję się na stronie:
http://congress.pmi.org.pl/program/
W jakim języku będzie odbywał się 13 Międzynarodowy Kongres PMI Poland Chapter?
Kongres PMI jest wydarzeniem dwujęzycznym: polsko – angielskim. Oznacza to, że wykłady mogą
być prowadzone w języku angielskim lub polskim. Szczegóły dotyczące języka, w jakim prowadzony
będzie każdy z wykładów dostępne są nastronie Kongresuw sekcji Program.
Czy mogę zgłosić / polecić prelegenta?
Termin nadsyłania zgłoszeń już minął i na chwilę obecną nie ma już możliwości zgłoszenia nowych
kandydatur.
Czy planowana jest transmisja na żywo w trakcie konferencji?
Nie, nie planujemy żadnej transmisji na żywo w trakcie 13 kongresu PMI.
Jaki strój obowiązuje na Kongresie?
Business casual jest odpowiednim stylem ubioru w trakcie wydarzenia.
Czy w trakcie Kongresu dostępne będą napoje i jedzenie?
Tak, na konferencji będą wydzielone strefy cateringowe.
Gdzie znajdą się rzeczy znalezione w trakcie Kongresu?
Rzeczy znalezione w trakcie Kongresu zostaną przekazane do szatni. Po Kongresie, proszę wysłać
maila na adres: congress@pmi.org.pl.
Gdzie w mediach społecznościowych mogę znaleźć informacje o Kongresie?

Facebook
Linkedin
Twitter
Gdzie mogę zobaczyć zdjęcia z poprzednich edycji Kongresu PMI?
Zdjęcia z poprzednich edycji Kongresu PMI można znaleźć tutaj oraz w mediach społecznościowych
PMI Poland Chapter.
Czy mogę wykorzystywać zdjęcia zrobione przez fotografów w trakcie wydarzenia?
Można pobrać nasze zdjęcia i wykorzystywać do różnych publikacji, pod warunkiem, że oznaczone
zostaną nazwiskiem autora oraz nazwą wydarzenia w opisie. Proszę pamiętać, że nie wyrażamy
zgody na edycję lub zmianę publikowanych zdjęć.
Partnerzy / Sponsorzy
Kongres PMI jest prestiżowym wydarzeniem dla specjalistów oraz świetną okazją do wymiany
doświadczeń.
Jeśli Państwa firma chciałaby wesprzeć organizację 13 Kongresu PMI, dostępne mamy różne pakiety
sponsorskie. W celu uzyskania informacji, prosimy o kontakt mailowy pod adresem:
congress@pmi.org.pl.
Bilety
Jaka jest cena biletów 13 Kongresu PMI Poland Chapter?
Koszt uczestnictwa w Kongresie jest zgodny z poniższą tabelą:

Ważny do

Członek PMI PC

Uczestnik spoza PMI
PC

Early Birds

15.09.2018

1350 PLN

1900 PLN

Standard Price

25.11.2018

1600 PLN

2250 PLN

Koszt uczestnictwa w warsztatach jest zgodny z poniższą tabelą:

Cena regularna

Uczestnik Kongresu

Pozostali

440 PLN

750 PLN

Podane ceny są kwotami netto.
Wszystkie informacje na temat zapisów
http://congress.pmi.org.pl/pl/rejestracja/

znajdują

się

na

stronie

internetowej:

Jak mogę zarejestrować się na Kongres PMI
W celu rejestracji proszę wypełnić formularz znajdujący się na stronie:
http://congress.pmi.org.pl/pl/rejestracja/
W ilu wykładach mogę wziąć udział?
W trakcie Kongresu PMI można uczestniczyć w każdym wykładzie oraz zmieniać sale w dowolnym
czasie, pamiętając o zachowaniu ciszy, żeby nie zakłócać przebiegu wykładów.
Jaki jest ostateczny termin rejestracji na Kongres PMI?
Rejestracja trwa do 25 Listopada 2018 włącznie. Zamknięcie zapisów zostanie ogłoszone na stronie.
Jaki jest ostateczny termin płatności za uczestnictwo w Kongresie?
Płatność powinna nastąpić w ciągu 7 dni od wystawienia faktury.
Czy przewidziane są zniżki na bilety grupowe (dla większej ilości osób)?
Przewidujemy zniżki na bilety grupowe. Prosimy o kontakt z nami: participants@pmi.org.pl
Czy otrzymam fakturę za Kongres?
Tak, faktura zostanie przesłana w przeciągu 7 dni od rejestracji.
Czy podczas Kongresu zostanie zapewnione zakwaterowanie oraz wyżywienia?
Organizator nie zapewnia zakwaterowania w trakcie kongresu.
Cena Kongresy zawiera:
●
●
●

udział w wykładach
lunch i przerwy kawowe
uczestnictwo w wieczornej Gali po pierwszym dniu Kongresu

UWAGA! Cena Kongresu nie obejmuje uczestnictwa w Warsztatach w dniu 28.11.2018.
Zarejestrowałem się na Kongres PMI ale nie dostałem potwierdzenia.
Proszę sprawdzić folder SPAM w mailowej skrzynce odbiorczej. Jeśli nie ma tam potwierdzenia,
proszę skontaktować się z nami mailowo: participants@pmi.org.pl
Czy odliczacie podatek VAT od zakupu dla obcokrajowców (TAX FREE)?
Niestety, nie możemy zredukować wartości dodanej o podatek. Mimo iż wysyłamy fakturę za
granicę w obrębie Unii Europejskiej, według polskiego prawa kupujący “zużywają” usługi w Polsce
(co równoznaczne jest z uczestnictwem na konferencji). Z tego powodu musimy dodać podatek do
faktury.
Kiedy i gdzie będę mógł odebrać swój identyfikator?
Identyfikator zostanie wydany w trakcie rejestracji na początku Kongresu.

Czy będą wydawane certyfikaty dla uczestników Kongresu PMI?
Nie, nie przewidujemy certyfikatów za udział w Kongresie.
Ile punktów PDU zostanie przyznanych za uczestnictwo w Kongresie PMI oraz w Warsztatach, oraz
czy te punkty zostaną przyznane wg 3 kategorii PMI?
Ilość punktów przyznanych za uczestnictwo w Kongresie dla posiadaczy certyfikatu wynosi 14 PDU.
Jakie są warunki anulowania uczestnictwa w Kongresie?
Anulowanie uczestnictwa w Kongresie PMI można zgłosić wysyłając wiadomość na adres:
participants@pmi.org.pl. Prosimy o podanie imienia i nazwiska, adresu mail oraz nazwy firmy.
Anulowanie uczestnictwa do dnia 27 października 2018 jest bezpłatne – 100% ceny zostanie
zwrócone.
Anulowanie uczestnictwa pomiędzy 27 października a 19 listopada daje Organizatorom prawo do
wystawienia faktury na kwotę 50% ceny uczestnictwa w Kongresie.
Anulowanie uczestnictwa po 19 Listopada daje Organizatorom prawo do wystawienia faktury na
kwotę 100% ceny uczestnictwa w Kongresie. (7dni)
W przypadku jeśli zarejestrowany uczestnik nie może wziąć udziału w Kongresie istnieje możliwość
przepisania płatności za Kongres / Warsztat na inną osobę. Prośba o zmianę musi zostać wysłana
na adres: participants@pmi.org.pl. Organizator musi wyrazić zgodę i potwierdzić zmianę mailowo.
Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie.
Agenda
Jaki jest program Kongresu PMI?
Program 13 Międzynarodowego Kongresu zostanie opublikowany wkrótce na naszej stronie.
Szczegółowy program Kongresu można znaleźć na stronie: http://congress.pmi.org.pl/pl/program/
Czy przewidziane są w trakcie Kongresu inne spotkania czy wydarzenia networkingowe poza
standardowymi aktywnościami i Warsztatami?
Poza wykładami, nasi goście będą mieli możliwość wzięcia udziału w wielu dodatkowych
aktywnościach, takich jak:
●
●
●
●
●
●

SPEED MENTORING
ROUND TABLES
NETWORKING
KONKURSY Z NAGRODAMI
UROCZYSTA GALA – 
na której wręczone zostaną nagród w konkursie za Projekt
Roku oraz Wolontariusz roku
ORAZ WIELE INNYCH ATRAKCJI

Wszystkie informacje w zakładce Program na naszej stronie.
Lokalizacja
Kongres będzie odbywał się wHotelu Marriott, przy ulicy Al. Jerozolimskie 65/79 w Warszawie.
Wolontariusze
Dlaczego warto zostać wolontariuszem 13 Międzynarodowego Kongresu PMI?
Zostając wolontariuszem będziesz mógł bezpłatnie uczestniczyć w 13 Międzynarodowym Kongresie
PMI, a tym samym zdobyć cenne doświadczenie. Oficjalna data wydarzenia to 26-28 listopada 2018
roku.
Podczas 13 Międzynarodowego Kongresu PMI poznasz wielu wybitnych prelegentów z całego
świata, zobaczysz też, jak wygląda organizacja tego typu wydarzeń “od środka”.
Kto może zostać wolontariuszem 13 Międzynarodowego Kongresu PMI?
Wolontariuszem może zostać każda osoba, która ukończyła 18. rok życia oraz chce pomóc nam w
organizacji wydarzenia. Wymagamy też przynajmniej komunikatywnej znajomości języka
angielskiego, z uwagi na to, że część Kongresu odbywać się będzie po angielsku.
W jaki sposób można zostać wolontariuszem?
Prosimy o kontakt mailowy: congress@pmi.org.pl
Czy w trakcie Kongresu zostanie zapewniony catering, zakwaterowanie i transport?
W trakcie Kongresu zapewnione zostanie wyżywienie. Nie zapewniamy zakwaterowania ani
transportu.

