REGULAMIN
Klubu Piękne Przedsiębiorcze
Organizatorem Klubu Piękne Przedsiębiorcze jest Fundacja Piękne Przedsiębiorcze z siedzibą
w Skierniewicach, ul. Dworcowa 3, KRS 0000759208
Klub Piękne Przedsiębiorcze zrzesza kobiety zainteresowane rozwojem, współpracą i
promocją swoich usług i kompetencji.
Celem powołania KPP jest realizacja zadań statutowych Fundacji m.in.:
• Działalność na rzecz kobiet w zakresie wspierania rozwoju osobowości, edukacji i
reaktywacji zawodowej, profilaktyki zdrowia oraz przedsiębiorczości i promocji
aktywności w życiu publicznym;
• Wspieranie i realizowanie inicjatyw społeczno – gospodarczych w zakresie rozwoju
przedsiębiorczości i edukacji, mających w szczególności przyczynić się do wzrostu
konkurencyjności przedsiębiorstw prowadzonych przez kobiety i z udziałem kobiet;
• Wspieranie i promowanie działań na rzecz piękna i kobiecości jako wartości
specjalnej;
• Pobudzanie aktywności społecznej kobiet i dla kobiet;
• Pobudzanie ducha przedsiębiorczości wśród kobiet
• Wspieranie przedsiębiorczości młodych kobiet
Uczestnictwo/ przynależność do Klubu Piękne Przedsiębiorcze jest dobrowolne, po
wypełnieniu zgłoszenia oraz zadeklarowaniu i opłaceniu dobrowolnej kwoty – (składki
rocznej) na poczet inicjatyw KPP na konto Fundacji Piękne Przedsiębiorcze.
Do najbardziej uznanych dotychczasowych inicjatyw Fundacji należą statuetka Piękna
Przedsiębiorcza, lokalnie organizowane wydarzenie Skierniewicki Koktajl Piękne
Przedsiębiorcze oraz cykliczny, edukacyjny Ogólnopolski Kongres Przyszłości Biznesu Beauty.
Po otrzymaniu od Organizatora potwierdzenia zgłoszenia wraz z numerem konta bankowego
należy dokonać wpłaty w terminie 3 (trzech) dni (od daty wysłania przez organizatora
potwierdzenia). W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko uczestniczki KPP.
Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie organizator potwierdza wpis na listę uczestniczek.
Przynależność do KPP uprawnia do korzystania ze zniżek na udział w wydarzeniach i
inicjatywach organizowane przez Fundację Piękne Przedsiębiorcze, spotkaniach Klubu Piękne
Przedsiębiorcze, lunchach biznesowych, szkoleniach.
Spotkania KPP odbywać się będą zgodnie z harmonogramem przygotowanym przez
organizatora – Fundację Piękne Przedsiębiorcze.
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest uprzednia rezerwacja miejsca poprzez
wypełnienie zgłoszenia (odpowiedniego formularza) udostępnianego na stronie
www.piekneprzedsiebiorcze.pl na potrzeby spotkania.
Treść niniejszego regulaminu obowiązuje przy „Spotkaniach Klubu Piękne Przedsiębiorcze”,
„Lunchach Biznesowych KPP”, a także przy szkoleniach i innych wydarzeniach Organizatora.

