kalendarz wydarzeń

WSTĘP WOLNY!

Prawo, odszkodowania, ubezpieczenia, finanse, auta elektryczne,
oszczędzanie energii. Dowiedz się więcej! Przyjdź!

Sopoteka

Państwowa Galeria Sztuki

Namiot– Plac Przyjaciół Sopotu

4 czerwca – niedziela
„Budowanie produktu globalnego”
Akademia EFC / Project Stratup

15:00-16:30

1) P rezentacja filmów i wręczenie nagród w konkursie dla młodzieży pt.:
„Jak będziemy płacić w roku 2030?”
Jacek Karnowski, Prezydent Miasta Sopotu oraz Małgorzata O’Shaughnessy,
Dyrektor Zarządzająca Regionem Europy Środkowo-Wschodniej, Visa

17:00-18:30

2) Debata

konkursowa Akademii EFC:
„Co zmienilibyśmy w Europie”
SFF / Salon Młodopolski im. Arama Rybickiego -Gość: Janusz Lewandowski
Europa dwóch prędkości – konsekwencje ekonomiczne dla Polski i Europy
Debatę poprowadzi Jacek Karnowski, Prezydent Miasta Sopotu

19:00-20:30

5 czerwca – poniedziałek
12:00-13:00
13:00-14:00

Jak dostać pełne odszkodowanie po wypadku? Przykłady, lista dokumentów, porady
– REFUNDO. Pełne Odszkodowanie

Senior w kontakcie z przedstawicielem instytucji finansowej. Jak nie dać się oszukać?
Przykłady z teczek Rzecznika Finansowego – Agnieszka Wachnicka, Krystyna Krawczyk,
biuro Rzecznika Finansowego

14:00-15:00

Jak dostać pełne odszkodowanie po wypadku? Przykłady, lista dokumentów, porady
– REFUNDO. Pełne Odszkodowanie

15:00-15:50

Jak bezpiecznie, wygodnie i szybko płacić kartą – warsztat z Visa
(I tura dla 50 osób)

16:00-16:50

Jak bezpiecznie, wygodnie i szybko płacić kartą – warsztat z Visa
(II tura dla 50 osób)

17:00-18:00

Senior jako konsument – szkolenie z zakresu prawa konsumenckiego
- apl. adw. Małgorzata Głódkowska, Pomorska Izba Adwokackia w Gdańsku

Energooszczędność – poradź się ekspertów WFOŚiGW

Nie zgadzasz się ze stanowiskiem instytucji finansowej lub po prostu go
nie rozumiesz? Dowiedz się, jak Rzecznik Finansowy może Ci pomóc
– jego eksperci wyjaśnią Ci wszystkie wątpliwości.

Jak działania Rzecznika Finansowego wpływają na praktyki instytucji finansowych?
– Aleksandra Wiktorow, Rzecznik Finansowy

Ubezpieczenia nie są takie trudne! Jak dobrać polisy, które naprawdę mnie chronią?
MOCE.PL – Inteligentne Ubezpieczenia

6 czerwca – wtorek
11:00-12:30

Polubowne rozwiązywanie sporów przy Rzeczniku Finansowym – jak wykorzystać szansę na uniknięcie procesu sądowego? – Paweł Zagaj, zastępca Rzecznika Finansowego
nadzorujący Wydział Pozasądowego Rozwiązywania Sporów

ADWOKAT PRZYDAJE SIĘ W ŻYCIU – rozmowy z adwokatami o tym, jak skutecznie dochodzić w sądzie swoich praw i w jaki sposób adwokat może pomóc. Dominująca tematyka
– prawo w biznesie, prawo konsumenckie, prawo spadkowe.

12:00-13:30

12.30-14.00 Auta elektryczne na polskich drogach: jak to zrobić?
Jakub Faryś, Prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego
Rafał Czyżewski, Greenway Infrastructure Poland

Nie zgadzasz się ze stanowiskiem instytucji finansowej lub po prostu go nie rozumiesz? Dowiedz się, jak Rzecznik Finansowy może Ci pomóc? Jego eksperci wyjaśnią Ci
wszystkie wątpliwości

14:00-15:00

Senior jako pacjent – szkolenie z zakresu praw pacjenta
- adw. Tomasz Psiuch, Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

Energooszczędność – poradź się ekspertów WFOŚiGW

15:00-16:00

Nie bój się dochodzić pełnego odszkodowania. Kiedy walczyć w sądzie,
jak się przygotować do negocjacji rekompensaty? REFUNDO. Pełne Odszkodowanie

Jak „zatankować” auto elektryczne? Jak daleko dojedzie? Ile to kosztuje?
Eksperci GreenWay Infrastructure Poland wyjaśniają

16:00-17:00

Ubezpieczenia nie są takie trudne! Jak dobrać polisy, które naprawdę mnie chronią?
MOCE.PL – Inteligentne Ubezpieczenia

Nie bój się dochodzić pełnego odszkodowania. Kiedy walczyć w sądzie,
jak się przygotować do negocjacji rekompensaty? REFUNDO. Pełne Odszkodowanie

7 czerwca – środa
12:00-13:30

Energooszczędność – poradź się ekspertów WFOŚiGW

13:00-14:00

Na co idą Twoje podatki w Sopocie?
Mirosław Goślicki, Skarbnik Miasta

Ubezpieczenia nie są takie trudne! Jak dobrać polisy, które naprawdę mnie chronią?
MOCE.PL – Inteligentne Ubezpieczenia

15:00-16:00

Nie bój się dochodzić pełnego odszkodowania. Kiedy walczyć w sądzie,
jak się przygotować do negocjacji rekompensaty? REFUNDO. Pełne Odszkodowanie

16:00-17:00

Senior jako spadkodawca – szkolenie z zakresu prawa spadkowego przeprowadzi
adwokat Agnieszka Kapała-Sokalska, Pomorska Izba Adwokackia w Gdańsku
Debata oksfordzka Akademii EFC: „Europa dwóch prędkości zniszczy Unię Europejską”
sala Columbus CK Sheraton

16:00-17:15

Organizator zastrzega prawo zmiany programu.

Rzecznik
Finansowy
www.rf.gov.pl

lat

strefa
„eko-relaksu”
przygotowana przez
Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku

przez cały poniedziałek, wtorek i środę
obok namiotu SFF

