
      

 

 

 

1. Termin konferencji: 3-5 marca 2020 r.  

Miejsce konferencji:  Platinum Mountain Hotel&SPA, Szklarska Poręba 
 ul. Kilińskiego 15B, 58-580 Szklarska-Poręba, +48 756299901 e-mail: agata.swierk@platinum-mountain.pl 

2. Recepcja konferencji czynna będzie przed salą obrad od godz. 9:30 dnia 3 marca 2020 r. do zakończenia 

konferencji. 

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

prośbę. Bardzo proszę o zgłaszanie w recepcji konferencji chęć otrzymania certyfikatu. 

4. Opłata za udział jednej osoby w konferencji wynosi:    

bez warsztatu 1090zł netto + 23%VAT (1463,70zł brutto) dla zgłoszeń przesłanych do 31.01.2019r. 

bez warsztatu 1390zł netto + 23%VAT (1709,70zł brutto) dla zgłoszeń przesłanych od 01.02.2019r. 

z warsztatem 1290zł netto + 23%VAT (1586,70zł brutto) dla zgłoszeń przesłanych do  31.01.2019r. 

z warsztatem 1590 zł netto + 23%VAT (1955,70zł brutto) dla zgłoszeń przesłanych od 01.02.2019r. 

903 zł netto + 23% VAT (1110,69 zł brutto) dla jednego przedstawiciela jednostek należących do Rady RIPOK 

warsztat 390 zł netto + 23% VAT (479,70 zł brutto) 

Opłata obejmuje: uczestnictwo w wykładach, komplet materiałów konferencyjnych i promocyjnych, udział w 

imprezach towarzyszących, koszty wyżywienia w dniach 3-5 marca 2020 r. oraz koszty organizacyjne. 

5. Koszt udziału w konferencji dla przedstawicieli jednostek opłacających konferencję w co najmniej 70% ze 

środków publicznych zwolniony jest z VAT. 

6. 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 28 lutego 2020 r. z dopiskiem „Konferencja 002/20” 

7. Warunkiem zgłoszenia do udziału jest rejestracja przez stronę https://skladowiskowa.konfeo.com/pl/groups 

lub przesłanie karty zgłoszenia na adres e-mail: a.swider@abrys.pl  

do dnia 29.02.2020 r. O wpisaniu na listę uczestników zostaną Państwo poinformowani e-mailem. Decyduje 

kolejność zgłoszeń. Anulacji zgłoszenia można dokonać e-mailem do 17 luty 2020r. 

8. Zakwaterowanie:  

 

Platinum Mountain Hotel&SPA 
 
Adres: ul. Kilińskiego 15, 58-580 Szklarska Poręba 
Rezerwacja e-mail: agata.swierk@platinum-mountain.pl 
 
Jeśli chcą Państwo otrzymać fakturę VAT za noclegi, fakt ten oraz NIP firmy należy podać już przy rezerwacji 
oraz wpłacie zaliczki. Faktura zaliczkowa zostanie wystawiona na podany numer NIP, następnie na ten sam 
NIP wystawiona zostanie faktura końcowa.  
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Gwarancją ceny noclegu jest powołanie się na hasło „Abrys”. Ilość noclegów jest ograniczona. 
 
Do Państwa dyspozycji zostały zarezerwowane pokoje w Platinum Mountain w Szklarskiej Porębie ze specjalną 
zniżką dla uczestników konferencji. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15:00 w dniu przyjazdu, a kończy o 
godz. 11:00 w dniu wyjazdu. W cenie noclegu śniadanie oraz wi-fi. Dodatkowo w cenie noclegu do Państwa 
dyspozycji są również basen, sauna, siłownia oraz sala gier i zabaw.  
Koszt noclegu za jedną dobę wynosi: 

 pokój 1-osobowy– 215 zł brutto 

 pokój 2-osobowy– 302 zł brutto 

 

9. Niedokonanie wpłaty nie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału. Zamiast zgłoszonej osoby  

w konferencji może  wziąć udział inny pracownik firmy. 

10. 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 24.02.2020r. 

W tym przypadku warunki organizacyjne należy ustalić indywidualnie  

z organizatorem. 

15. Dodatkowych informacji dotyczących konferencji udzieli: 

16.  

 

 

 

 

Jaśmina Labus 

M. +48 784 036 987 

e-mail: j.labus@abrys.pl 

 

Łukasz Kawa 

M. +48 608 376 797 

e-mail: l.kawa@abrys.pl 
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