
NATURALNY PIENIĄDZ zaprasza na DARMOWĄ Konferencję
Praktyczno-Ekspercką w trybie OnLine "NATURALNY PIENIĄDZ • Współczesny Świat".

Konferencja odbędzie się ona w dniu 28.11.2022 w trybie zdalnym.

Konferencja ma charakter praktyczno-ekspercki. Porusza ona tematy związane z:
metalami szlachetnymi, kamieniami szlachetnymi, bursztynem naturalnym, perłami
naturalnymi w tematyce inwestycyjnej, biżuteryjnej, numizmatycznej, technologicznej,
kulturowej oraz historycznej.

Prelegentami występującymi na konferencji są osoby zajmujące się tematyką w
sposób praktyczny oraz ekspercki.

Referaty prezentowane na konferencji oparte są o wiedzę zdobytą poprzez
doświadczenie i mają charakter holistyczny.

Wystąpienia na konferencji mają charakter prezentacji online w czasie rzeczywistym
lub wykładu prowadzonego online.

Konferencja ma na celu popularyzację wiedzy, która zostanie przekazana w postaci
prelekcji przeprowadzonej przy użyciu prostego języka zrozumiałego dla każdego.

Celem konferencji jest popularyzacja oraz przekazanie najwyższej jakości wiedzy
uczestnikom. Do BEZPŁATNEGO udziału w konferencji zapraszamy wszystkie chętne
osoby.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONFERENCJI

WYPEŁNIENIE FORMULARZA REJESTRACYJNEGO

https://forms.gle/F2ymkxZRLqL9vNEk6

Osoby które wypełnią formularz otrzymają link do platformy na której odbędzie się
konferencja. Istotnym jest by pamiętać o kliknięciu przycisku “prześlij formularz” - gdyż
organizatorzy zastrzegają że link do spotkania online może on ulec zmianie.

POLUBIENIE STRONY NA FACEBOOKU https://FB.com/NATURALNYPIENIADZ

DOŁĄCZENIE DO GRUPY NA FACEBOOKU
https://FB.com/groups/NATURALNYPIENIADZ

SUBSKRYPCJA KANAŁU NA YOUTUBE
https://YouTube.com/NATURALNYPIENIADZ

OBSERWOWANIE https://TikTok.com/@naturalnypieniadz

OBSERWOWANIE INSTAGRAMA https://Instagram.com/NATURALNYPIENIADZ

Jeśli nie masz konta na danym portalu - możesz go pominąć. Ale prosimy o
szlachetność w tej kwestii.

PRELEGENCI WRAZ Z TEMATAMI PRELEKCJI

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FF2ymkxZRLqL9vNEk6%3Ffbclid%3DIwAR1ecebqKCsAvKQxGYBody5Rsd1Vu3uJ9UGXbDLkSJ4WII7OdMQ9xUDgVms&h=AT2QJsBVECrK-w3D1QCwrzQrDxzk9mLKOm-8nq_GlTieih0n3L_yqsLysQ-Rzj7YaQTJYm2xcjLos5XcZ6HKTepvvS0b-mFbU8E3-vxeVUwxGVdsl96n8rKK-1oVjyzuwUjH&__tn__=q&c[0]=AT33nkShnlLgYuVNJNCs-pULn_M7kdpE59W0DIZG-yq4xF6J6_YmkKQJKAusqIxzqY2EBeTkoe8VPKgLmd3T8_IzYA74v-HBci-h1uo6b4iieOb4na4uwZwfjowqPxma6Iw476U-Ii1b07fmVbAQ8nC54D04
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2FFB.com%2FNATURALNYPIENIADZ&h=AT38Ge0XTvOe8CF8uZK3ibEweLNF9riOwEXjzdXAngDmfGOuoUmIkgcjF85aH2LG9afNB7pPqj0Q9hKbO7b9vfj2ISZJLtkGmS9tG12m1vhAF8VrRlKawhwCHRdXaYGQhzHd&__tn__=q&c[0]=AT33nkShnlLgYuVNJNCs-pULn_M7kdpE59W0DIZG-yq4xF6J6_YmkKQJKAusqIxzqY2EBeTkoe8VPKgLmd3T8_IzYA74v-HBci-h1uo6b4iieOb4na4uwZwfjowqPxma6Iw476U-Ii1b07fmVbAQ8nC54D04
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2FFB.com%2Fgroups%2FNATURALNYPIENIADZ&h=AT2s6Bwgax5u4GbXGttFUn6xB6WoAaUSmP_UL6b0uj4VoEomPz5wMjYDU_VK-qvm64UTUaUVxIiR1LWryxhFb6ENAl5IBqrApJdM-aEvguYlKMeE_0_ywXXS2zcN7MXza1hH&__tn__=q&c[0]=AT33nkShnlLgYuVNJNCs-pULn_M7kdpE59W0DIZG-yq4xF6J6_YmkKQJKAusqIxzqY2EBeTkoe8VPKgLmd3T8_IzYA74v-HBci-h1uo6b4iieOb4na4uwZwfjowqPxma6Iw476U-Ii1b07fmVbAQ8nC54D04
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Tomasz Idaszek (NATURALNY PIENIĄDZ) • NATURALNY PIENIĄDZ, czyli: Metale
Szlachetne. Kamienie Szlachetne. Bursztyn Naturalny. Perły Naturalne - jako sposób na
inflacje, narzędzia do przenoszenia wartości majątku w czasie oraz inwestycje
finansowe.

Krzysztof Łukasik (NumEduX) • Krótka historia pieniądza kruszcowego oraz
pieniądza dłużnego.

Maciej Lisowski (KAPITAN LISOWSKI) • Metale szlachetne a wysokie technologie
Hi-Tech oraz ich udział w technologiach jutra.

Kolejni prelegenci z arcyciekawymi tematami zostaną dopisani w kolejnych dniach.
Kliknij "Wezmę udział" już teraz, by być na bieżąco z aktualnościami tej konferencji.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM Z PEŁNĄ LISTĄ PRELEGENTÓW WRAZ Z GODZINAMI
NIEBAWEM.

RODO

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku (RODO), uczestnik biorący udział w konferencji wyraża zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych w celach wskazanych poniżej i oświadcza, że
wszystkie podane przeze niego dane są zgodne ze stanem faktycznym. Wyraża zgodę
na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z rejestracją oraz
uczestnictwem w Ogólnopolskiej Konferencji.

WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Ponadto wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby
stworzenia materiałów dokumentujących przebieg Konferencji w postaci relacji
fotograficznej, które mogą być przedstawione nieokreślonej liczbie osób za
pośrednictwem Internetu. Zgoda uczestnika na wyżej określone przetwarzanie danych
osobowych nie zawiera ograniczeń czasowych i terytorialnych.

NATURALNY PIENIĄDZ

ZAPRASZAMY SERDECZNIE


