KARTA ZGŁOSZENIA
16. Konferencja Termiczne przekształcanie odpadów- nowe perspektywy dla lokalnych
instalacji WtE w Polsce
26-28 listopada 2019 r.,
Hotel Novotel Katowice Centrum
(al. Roździeńskiego 16, 40-202 Katowice)

UWAGA: zapraszamy do elektronicznej rejestracji: termiczneprzeksztalcanieodpadow.konfeo.com/pl/groups

Wypełnioną DRUKOWANYMI LITERAMI kartę prosimy przesłać na adres e-mail: m.dziurlikowski@abrys.pl
JEDNOSTKA
ADRES

NIP
OSOBA DO KONTAKTU

TELEFON

E-MAIL

OSOBY BIORĄCE UDZIAŁ W KONFERENCJI:
IMIĘ I NAZWISKO

STANOWISKO

E-MAIL

Koszt udziału w konferencji wynosi:
- 1090 zł netto + 23% VAT (1 340,70 zł brutto) dla zgłoszeń przesłanych do 27.10.2019 r.
- 1390 zł netto + 23% VAT (1 709,70 zł brutto) dla zgłoszeń przesłanych od 28.10.2019 r.
- 903 zł netto + 23% VAT (1110,69 zł brutto) dla jednego przedstawiciela jednostek należących do Rady RIPOK

DANE DO PRZELEWU
ABRYS Sp. z o.o. Bank Polska Kasa Opieki III o/Poznań 74 1240 1750 1111 0010 7394 1861
do dnia 19 LISTOPADA 2019 r. z dopiskiem „Konferencja 016/2019”

Prosimy o wystawienie faktury pro forma



UWAGA: Informujemy, że opłata za udział w konferencji nie obejmuje zakwaterowania.
PREFERENCJE ŻYWIENIOWE:  TAK  NIE
Prosimy napisać jakie (dieta wegetariańska, dieta bezglutenowa)…………………………………………………
UDZIAŁ W WYJEŹDZIE STUDYJNYM DO SARPI Dąbrowa Górnicza (28 LISTOPADA):
 Tak, autokarem
 Tak, transportem własnym
 Nie
 Jeszcze nie wiem
Oświadczamy, że akceptujemy warunki uczestnictwa dostępne na http://www.abrys.pl/szkolenia-i-konferencje/warunki-uczestnictwa/
Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i promocyjnych przez Abrys Sp. z o.o. w Poznaniu, zgodnie z Ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz U nr 133, poz. 883).Wyrażamy zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych
od Abrys Sp. z o.o.

………………………………………………

……………………………………………..

Prezes/Dyrektor/Właściciel

Główny Księgowy

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
16. Konferencja Termiczne przekształcanie odpadów – nowe perspektywy dla
lokalnych instalacji WtE w Polsce
1.

Termin konferencji: 26-28 listopada 2019 r.

2.

Miejsce konferencji:
Hotel Novotel Katowice Centrum, al. Roździeńskiego 16, 40-202 Katowice,
H3377-RE1@accor.com; H3377-RE2@accor.com,
https://www.accorhotels.com/pl/hotel-3377-novotel-katowice-centrum/index.shtml

3.

Recepcja konferencji czynna będzie przed salą obrad od godz. 9:00 dnia 26 listopada 2019 r. do zakończenia
konferencji.

4.

Konferencja ma charakter szkoleniowy. Zaświadczenia o udziale w konferencji wydawane będą na Państwa
prośbę, po zgłoszeniu się w biurze konferencji.

5.

Opłata za udział jednej osoby w konferencji wynosi:
1090 zł netto + 23% VAT (1 340,70 zł brutto) dla zgłoszeń przesłanych do 27.10.2019 r.
1390 zł netto + 23% VAT (1 709,70 zł brutto) dla zgłoszeń przesłanych od 28.10.2019 r.
903 zł netto + 23% VAT (1110,69 zł brutto) dla jednego przedstawiciela jednostek należących do Rady RIPOK
Opłata obejmuje: uczestnictwo w wykładach, komplet materiałów konferencyjnych i promocyjnych, udział
w imprezach towarzyszących, koszty wyżywienia w dniach 26-27 listopada 2019 r. oraz koszty organizacyjne.
Opłata nie obejmuje kosztów noclegu w trakcie konferencji.

6.

Koszt udziału w konferencji dla przedstawicieli jednostek opłacających konferencję w co najmniej 70% ze
środków publicznych zwolniony jest z VAT.

7.

Opłatę za uczestnictwo proszę przekazać na konto:
ABRYS Sp. z o.o. Bank Polska Kasa Opieki SA
74 1240 1750 1111 0010 7394 1861
do dnia 19 listopada 2019 r. z dopiskiem „Konferencja 016/2019”

8.

Warunkiem zgłoszenia do udziału jest rejestracja przez stronę
https://termiczneprzeksztalcanieodpadow.konfeo.com/pl/groups lub przesłanie karty zgłoszenia na adres
e-mail: m.dziurlikowski@abrys.pl do dnia 22.11.2019 r. O wpisaniu na listę uczestników zostaną Państwo
poinformowani e-mailem. Decyduje kolejność zgłoszeń.

9.

Zakwaterowanie: Do Państwa dyspozycji zostały zarezerwowane pokoje w Hotelu Hotel Novotel Katowice
Centrum ze specjalną zniżką. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz.
12:00 w dniu wyjazdu. W cenie noclegu jest wliczone śniadanie. Parking dla uczestników jest płatny

4zł/ godz. 35 zł/ dobę.
Koszt noclegu (brutto) za jedną dobę wynosi:
Pokój standardowy 1-os.

275 zł

Pokój standardowy 2-os.łóżko małżeńskie

305 zł

Pokój Superior 1-osobowy 315 zł

315 zł

Pokój Superior 2-os łóżko małżeńskie lub dwa oddzielne łóżka

345 zł

Pokój Executive 1-osobowy 365 zł

365 zł

Pokój Executive 2-os łóżko małżeńskie lub dwa oddzielne łóżka

395 zł

Ilość miejsc noclegowych i parkingowych jest ograniczona.
Aby dokonać rezerwacji noclegu, prosimy wypełnić formularz dostępny pod linkiem https://tiny.pl/tppb8
i odesłać skan formularza na adres e-mail: H3377-RE@accor.com; H3377-RE1@accor.com lub H3377RE2@accor.com
Gwarantowana pula pokoi dla uczestników jest zarezerwowana do 5 listopada.
W związku z tym prosimy o możliwie jak najszybsze rezerwowanie pokoju po dokonaniu rejestracji na
konferencję.
Warunkiem potwierdzenia noclegu jest przedpłata lub preautoryzacja karty.
Anulacji zgłoszenia można dokonać faksem lub e-mailem do dnia 11 listopada 2019 r.
UWAGA: rezygnacja po tym terminie zobowiązuje do dokonania opłaty za udział w konferencji oraz za
zarezerwowane noclegi.
10. Niedokonanie wpłaty nie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału. Zamiast zgłoszonej osoby
w konferencji może wziąć udział inny pracownik firmy.
11. W przypadku nieskorzystania z zarezerwowanej usługi hotelowej uczestnik obciążony zostanie ustalonymi
przez hotel kosztami rezygnacji z zarezerwowanego noclegu.
12. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie.
13. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji, niewykonanie przez nich, bądź
niewykorzystanie przez uczestników jakiegokolwiek punktu programu imprezy zgodnie z „Warunkami
uczestnictwa w imprezach organizowanych przez ABRYS Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu", dostępnymi na
stronie: www.abrys.pl/szkolenia-i-konferencje/warunki-uczestnictwa/
14. Niedozwolone jest utrwalanie (nagrywanie) przez uczestników przebiegu konferencji za pomocą
jakichkolwiek środków audio -wizualnych.
15. Powyższe warunki organizacyjne nie mają zastosowania dla zgłoszeń przesłanych po terminie
11.11.2019 r. W tym przypadku warunki organizacyjne należy ustalić indywidualnie z organizatorem.
16. Dodatkowych informacji dotyczących konferencji udzieli:

Mateusz Dziurlikowski
M. +48 784 036 990
e-mail: m.dziurlikowski@abrys.pl
17. Informacji na temat możliwości prezentacji oferty firmy podczas konferencji udzieli:

Łukasz Kawa
T. +48 61 655 81 29, M. +48 608 376 797
e-mail: l.kawa@abrys.pl

