INFORMACJE ORGANIZACYJNE

1.

Termin kongresu: 17-18 czerwca 2019 r.

2.

Miejsce kongresu: Hotel AIRPORT Okęcie w Warszawie

3.

Biuro kongresu czynne będzie od godz. 9:00 dnia 17.06.2019 r. do zakończenia Kongresu.

4.

Opłata za udział jednej osoby w Kongresie wynosi:
1 termin zgłoszeń (do 17.05)
1190 zł netto + 23% VAT (1463,70 zł netto)
2 termin zgłoszeń (po 17.05)
1290 zł netto + 23% VAT (1586,70 zł brutto)
Opłata obejmuje: uczestnictwo w wykładach, komplet materiałów kongresowych i promocyjnych, udział
w Uroczystej Gali Kongresu, koszty wyżywienia w dniach 17-18.06.2019 r., koszty organizacyjne.

5.

Opłatę za uczestnictwo proszę przekazać na konto:
ABRYS Sp. z o.o. Bank Polska Kasa Opieki III o/Poznań 74 1240 1750 1111 0010 7394 1861
do dnia 14.06.2019 r. z dopiskiem „Kongres 09/19”

6.

Warunkiem zgłoszenia do udziału jest elektroniczna rejestracja on-line poprzez strony:
http://www.abrys.enviconwater.pl/
/enviconwater.konfeo.com
lub przesłanie karty zgłoszenia wraz z potwierdzeniem przelewu na adres e-mail: j.labus@abrys.pl.
O wpisaniu na listę uczestników zostaną Państwo poinformowani e-mailem.

7.

Anulacji zgłoszenia można dokonać faksem lub e-mailem do dnia 31.05.2019 r. UWAGA: Rezygnacja po tym
terminie zobowiązuje do dokonania opłaty za udział w Kongresie. Niedokonanie wpłaty nie jest równoznaczne
z rezygnacją z udziału. Zamiast zgłoszonej osoby w Kongresie może wziąć udział inny pracownik firmy.

8.

Podanie danych w formularzu jest dobrowolne. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie podanych danych
uniemożliwia wysłanie formularza i zgłoszenie udziału w konferencji.

9.

Liczba miejsc na konferencji jest ograniczona. O udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.

10. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie.
11. Niedozwolone jest utrwalanie (nagrywanie) przez uczestników przebiegu Kongresu za pomocą jakichkolwiek
środków audiowizualnych.
12. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji, niewykonanie przez nich, bądź
niewykorzystanie
przez
uczestników
jakiegokolwiek
punktu
programu
imprezy
zgodnie
z "Warunkami udziału w Międzynarodowym ENVICON Water", dostępnymi na stronie
www.abrys.enviconwater.pl w zakładce strefa uczestnika.
13. Rejestracji można dokonać do 14.06.2019 r.
14. Warunki organizacyjne określone w zaproszeniu nie mają zastosowania dla kart zgłoszeń przesyłanych
po terminie 14.06.2019 r. W tym przypadku warunki organizacyjne należy ustalić indywidualnie
z organizatorem.

15. Zakwaterowanie:
Gościom Kongresu rekomendujemy poniższe lokalizacje:
•

Airport Hotel Okęcie, ul. 17 Stycznia 24, 02-148 Warszawa (hotel w którym odbywa się Kongres
ENVICON Water)

Podając hasło „Abrys/ENVICON Water” przy rejestracji udzielana jest zniżka 10% od ceny dnia.
Sangate, 17 Stycznia 32, 02-148 Warszawa (Hotel usytuowany obok miejsca Kongresu, czas przejścia ok. 5
minut na pieszo)

Pokój Standard
Pokój Biznes

1-osobowy
230 zł brutto
260 zł brutto

2-osobowy
270 zł brutto
300 zł brutto

Aby skorzystać ze specjalnych zniżek należy dokonać rezerwacji telefonicznie tel. 22 576 45 50, 22 576 45 00 lub
mailowo rezerwacje@sangate-hotel.pl, podając hasło „Abrys/ENVICON Water”. W cenę noclegu wliczone jest
śniadanie.
Pula pokoi jest dostępna do 24 maja. Po tym terminie pokoje będą rezerwowane wg. dostępności.
Dodatkowych informacji dotyczących Kongresu udzieli:
Jaśmina Labus
Koordynator kongresu
j.labus@abrys.pl
tel.: +48 61 655 81 20
Informacji na temat możliwości prezentacji oferty firmy podczas Kongresu udzieli:
Łukasz Kawa
Specjalista ds. promocji i sponsoringu
e-mail: l.kawa@abrys.pl
T. +48 61 655 81 29
M. +48 608 376 797

