Informacje organizacyjne
1. Termin konferencji: 26-27 października 2022 r.
2. Miejsce konferencji: Hotel Verde Montana Welness & Spa****, ul. 1 Maja 25A, 57-350 Kudowa-Zdrój
3. Opłata za udział w konferencji wynosi: 990 zł dla JST, 1290 zł netto + 23% VAT za osobę (1 586,70 zł brutto) dla
pozostałych jednostek.
4. Opłata obejmuje
- udział w obradach,
- komplet materiałów szkoleniowych,
- wyżywienie w dniach 26-27.10. przewidziane w programie,
- wyjazd techniczny przewidziany w programie,
- zwiedzanie Kudowy-Zdroju z przewodnikiem.
5. Do kwoty netto należy doliczyć 23% podatku VAT (1290 zł netto + 23% VAT = 1 586,70 zł brutto).
Dla jednostek samorządowych opłata jest zwolniona z podatku VAT, w przypadku kiedy udział w co najmniej 70%
finansowany jest ze środków publicznych.
6. Opłata za nocleg w Hotelu Verde Montana Welness & Spa (miejsce konferencji) wynosi: w pokoju 1–os. – 320 zł brutto,
w pokoju 2–os. 360 zł brutto/pokój. Ceny obowiązują dla rezerwacji złożonych do dnia 30.09.2022 r. Cena za pokój obejmuje
podatek VAT, śniadanie, bezprzewodowy internet, dostęp do kompleksu basenowego. Parking płatny dla Gości hotelowych 20
zł doba/auto. Oplata klimatyczna 4,50 zł/doba. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15:00 w dniu przyjazdu i kończy się
o 11:00 w dniu wyjazdu.
Nocleg dla Uczestnika prosimy indywidualnie rezerwować bezpośrednio przez hotel i opłacać bezpośrednio do hotelu.
Rezerwacje pokoi zostaną dokonane na podstawie indywidualnych zgłoszeń Gości, najpóźniej do dnia 30.09.2022 r.
drogą mailową lub telefonicznie (szczegółowe informacje dot. procesu rezerwacji zostaną przesłane przez
Organizatora w mailu z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia).
7. Kartę zgłoszenia wraz z potwierdzeniem przelewu prosimy zeskanować i wysłać na adres e-mail: m.iwanska@ekorum.pl
w terminie do 30 września 2022 r. Po tym terminie prosimy o kontakt bezpośrednio z biurem.
Opłatę prosimy przekazać na konto: Ekorum ul. K. Tymienieckiego 26, 60-681 Poznań
Bank Santander Polska S.A. 63 1090 1463 0000 0001 4332 7164
do dnia 30 września 2022 r. z dopiskiem BIOODPADY 2022
8. Warunkiem wpisania na listę uczestników jest przesłanie karty zgłoszenia wraz z potwierdzeniem przelewu.
Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia będzie wysłana informacja przez Organizatora na adres e-mail podany w karcie
zgłoszenia.
Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy EKORUM
a Zgłaszającym.
9. Anulacji zgłoszenia udziału w konferencji można dokonać mailowo do dnia 30 września 2022 r. Rezygnacja po tym
terminie zobowiązuje do dokonania opłaty za udział w spotkaniu. Anulacja musi zostać potwierdzona przez Organizatora.
Niedokonanie wpłaty nie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału. Zamiast zgłoszonej osoby w konferencji może wziąć udział
inny pracownik firmy.
10. Organizator zastrzega sobie możliwość do zmian w programie.
11. Informacje dotyczące Ogólnych Warunków Uczestnictwa, warunków zgłoszenia i anulacji uczestnictwa w organizowanych
Imprezach przez firmę Ekorum z Poznania znajdą Państwo na stronie www.ekorum.pl.
12. Dodatkowe informacje:
Monika Iwańska – Ekorum
e-mail: m.iwanska@ekorum.pl
tel. +48 61 67 00 965 kom. +48 517 728 786

Sprawdź naszą stronę internetową > www.ekorum.pl

