KARTA ZGŁOSZENIA
23. Konferencja Kompleksowa gospodarka odpadami
3-5 września 2019 r.,
HOTEL GOŁĘBIEWSKI W KARPACZU
(ul. Karkonoska 14, 58-540 Karpacz)

UWAGA: zapraszamy do elektronicznej rejestracji: https://kompleksowa2019.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:

990 zł netto + 23% VAT (1217,70 zł brutto) – dla zgłoszeń przesłanych do 5 sierpnia 2019 r.,
1390 zł netto + 23% VAT (1709,70 zł brutto) – dla zgłoszeń przesłanych od 6 sierpnia 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 20 sierpnia 2019 r. z dopiskiem „Konferencja 12/19”

Prosimy o wystawienie faktury pro forma



PREFERENCJE ŻYWIENIOWE:  TAK  NIE
Prosimy napisać jakie (dieta wegetariańska, dieta bezglutenowa)…………………………………………………
UDZIAŁ W DRUGIEJ KOLACJI W CHACIE KARKONOSKIEJ (4 WRZEŚNIA)
 Tak, biorę udział
 Nie biorę udziału
 Jeszcze nie wiem
UDZIAŁ W WYJEŹDZIE STUDYJNYM DO CENTRUM UTYLIZACJI ODPADÓW GMIN ŁUŻYCKICH W LUBANIU (5 WRZEŚNIA):
 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

I NFORMACJE ORGANIZACYJNE

23. Konferencja
KOMPLEKSOWA GOSPODARKA ODPADAMI
1.

Termin konferencji: 3-5 września 2019 r.

2.

Miejsce konferencji: HOTEL GOŁĘBIEWSKI W KARPACZU (ul. Karkonoska 14, 58-540 Karpacz),
karpacz@golebiewski.pl, www.golebiewski.pl/karpacz

3.

Recepcja konferencji czynna będzie przed salą obrad od godz. 9:00 dnia 3 września 2019 r. do zakończenia
konferencji.

4.

Konferencja ma charakter szkoleniowy. Zaświadczenia o udziale w konferencji wydawane będą na Państwa
prośbę.

5.

Opłata za udział jednej osoby w konferencji wynosi:
990 zł netto + 23% VAT (1217,70 zł brutto) – dla zgłoszeń przesłanych do 5 sierpnia 2019 r.,
1390 zł netto + 23% VAT (1709,70 zł brutto) – dla zgłoszeń przesłanych od 6 sierpnia 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 3-4 września 2019 r. oraz koszty organizacyjne.

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 20 sierpnia 2019 r. z dopiskiem „Konferencja 12/19”

8.

Warunkiem
zgłoszenia
udziału
jest
rejestracja
przez
stronę
https://kompleksowa2019.konfeo.com/pl/groups lub przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia, dostępnej
na stronie https://tiny.pl/tc3kv na adres e-mail: m.dziurlikowski@abrys.pl do dnia 30.08.2019 r. O wpisaniu
na listę uczestników zostaną Państwo poinformowani e-mailem. Decyduje kolejność zgłoszeń.

9.

Niedokonanie wpłaty nie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału. Zamiast zgłoszonej osoby
w konferencji może wziąć udział inny pracownik firmy.

10. Zakwaterowanie:
Opłata za udział w konferencji nie obejmuje kosztów zakwaterowania.
Do Państwa dyspozycji zostały zarezerwowane pokoje w Hotelu Gołębiewski w Karpaczu oraz Hotelu DZIKI
POTOK *** Konferencje & SPA (2 km od miejsca konferencji) ze specjalną zniżką dla uczestników konferencji.
W cenię noclegu jest wliczone śniadanie.

Hotel Gołębiewski w Karpaczu:
Koszt noclegu (brutto) za jedną dobę wynosi:
Pokój standardowy 1-os.

363 zł

Pokój standardowy 2-os.

525 zł

Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 12:00 w dniu wyjazdu Ilość
miejsc noclegowych i parkingowych jest ograniczona. Aby dokonać rezerwacji noclegu, prosimy wypełnić
formularz dostępny pod linkiem: https://cutt.ly/jT2Lzp i odesłać skan formularza na adres e-mail:
karpacz@golebiewski.pl

Potwierdzenie rezerwacji wraz ze wszystkimi szczegółami dotyczącymi płatności otrzymacie Państwo w
przeciągu 48 godzin na wskazany adres mailowy. Brak wpłaty zostanie potraktowany jako rezygnacja z
rezerwacji i zostanie ona automatycznie anulowana.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. Rezerwacje przestaną być przyjmowane na
podstawie formularza zgłoszeniowego z uwzględnieniem rabatu na 14 dni przed rozpoczęciem konferencji.
W miarę dostępności miejsc hotel będzie ewentualnie potwierdzał rezerwacje indywidualne na zasadach
ogólnych. Potwierdzeniem przyjazdu jest wpłata 100% szacownych kosztów najpóźniej na 20 dni przed
rozpoczęciem konferencji na rachunek bankowy, który zostanie przesłany wraz z potwierdzeniem rezerwacji.
PARKING - 3 strefy parkowania; miejsca na parkingu zewnętrznym, nieodpłatnym - liczba miejsc ograniczona.
Ponadto parking zewnętrzny, dozorowany: 16,26 zł netto (20 zł brutto)/doba/1 miejsce postojowe lub garaż
podziemny, dozorowany: 24,39 zł netto (30 zł brutto)/ doba/1 miejsce postojowe. Hotel nie prowadzi
rezerwacji miejsc parkingowych.

Hotel DZIKI POTOK *** Konferencje & SPA (około 2 km od miejsca konferencji, dojazd we własnym
zakresie):
Koszt noclegu (brutto) wynosi:
Pokój Standard

140 zł/osoba/doba w pokoju 2 - osobowym
180 zł/osoba /doba w pokoju 2 - osobowym do pojedynczego wykorzystania

Pokoje LUX

150 zł/osoba/doba w pokoju 2 – osobowym
190 zł/osoba /doba w pokoju 2 – osobowym do pojedynczego wykorzystania

Pokój typu STUDIO
RODZINNE

160 zł/osoba/doba w pokoju 2 ,3, 4 – osobowym
250 zł/osoba/doba w pokoju do pojedynczego wykorzystania.

Apartament

200 zł/osoba/doba w pokoju 2 – osobowym
300 zł/osoba/doba w pokoju 2 – osobowym do pojedynczego wykorzystania

Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 11:00 w dniu wyjazdu.
Parking jest bezpłatny.
Ilość miejsc noclegowych i parkingowych jest ograniczona.
Rezerwacji należy dokonać telefonicznie pod numerem 75-76-16-478 podając hasło: „Abrys Karpacz”.
Gwarantowana pula pokoi dla uczestników jest zarezerwowana do 26 sierpnia (dotyczy Hotel DZIKI POTOK
*** Konferencje & SPA).
W związku z tym prosimy o możliwie jak najszybsze rezerwowanie pokoju po dokonaniu rejestracji na
konferencję.
Warunkiem potwierdzenia noclegu jest przedpłata przelewem, który trzeba dokonać do 48 godzin po
dokonaniu rezerwacji telefonicznej.
W przypadku nieskorzystania z zarezerwowanej usługi hotelowej uczestnik obciążony zostanie ustalonymi
przez hotel kosztami rezygnacji z zarezerwowanego noclegu.
11. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie.
12. 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/

13. Niedozwolone jest utrwalanie (nagrywanie) przez uczestników przebiegu konferencji za pomocą
jakichkolwiek środków audio-wizualnych.
14. Powyższe warunki organizacyjne nie mają zastosowania dla zgłoszeń przesłanych po terminie
26.08.2019 r. W tym przypadku warunki organizacyjne należy ustalić indywidualnie z organizatorem.
15. Dodatkowych informacji dotyczących konferencji udzieli:

Mateusz Dziurlikowski
M. +48 784 036 990
e-mail: m.dziurlikowski@abrys.pl

16. Informacji na temat możliwości prezentacji oferty firmy podczas konferencji udzieli:

Łukasz Kawa
M. +48 608 376 797
e-mail: l.kawa@abrys.pl

