
   

I N F O R M A C J E  O R G A N I Z A C Y J N E 

15.Konferencja                   
Recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
 

 

1. Konferencja odbędzie się 14 kwietnia 2021 r. online.  

Konferencja online będzie wyemitowana na specjalnie przygotowanej platformie konferencyjnej.  

2. Koszt konferencji w formie: 

- online 490 zł netto (602,70 zł brutto).  

Opłata obejmuje: uczestnictwo w wykładach online, komplet materiałów konferencyjnych  

i promocyjnych, udostępnione nagranie z obrad.  

3. Koszt udziału w konferencji dla przedstawicieli jednostek opłacających konferencję w co najmniej 

70% ze środków publicznych zwolniony jest z VAT. 

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

w konferencji może wziąć udział inny pracownik firmy. 

5. Warunkiem zgłoszenia do udziału jest rejestracja przez stronę 

https://zsee2021.konfeo.com/pl/groups do dnia 13.04.2021 r. O wpisaniu na listę uczestników 

zostaną Państwo poinformowani e-mailem. Decyduje kolejność zgłoszeń.  

6. UWAGA: rezygnacja po 13.04.2021 r. terminie  zobowiązuje do dokonania opłaty za udział  

w konferencji. 

7. Jeżeli otrzymali Państwo rabat na udział w konferencji to nie obowiązuje on jeżeli dokonane 

zostało wcześniej zgłoszenie za pośrednictwem systemu rejestracji online. 

8. Opłatę za uczestnictwo prosimy przekazać na konto:  

ABRYS Sp. z o.o. Bank Polska Kasa Opieki SA  

74 1240 1750 1111 0010 7394 1861  

do dnia 13.04.2021 r. z dopiskiem „Konferencja 004/21 lub nr faktury proformy przesłanej na adres 

mailowy podany w zgłoszeniu.  

9. Informujemy, że faktura potwierdzająca dokonania opłaty lub faktura do zapłaty jest wysyłana 

pocztą tradycyjną na adres podany w zgłoszeniu.  

10. Konferencja ma charakter szkoleniowy. Zaświadczenie o udziale w konferencji będą wydawane na 

Państwa prośbę. Potrzebę wydania zaświadczenia prosimy zgłaszać w recepcji konferencji lub pod 

adresem mailowym j.gostynska@abrys.pl   

11. W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji należy powiadomić organizatora wydarzenia nie 

później niż do 13.04.2021 r., bez konieczności uregulowania opłaty za zgłoszenia – anulacja 

bezkosztowa. Zgłoszenie rezygnacji po 13.04.2021 r. skutkuje obciążeniem kosztami podmiot 

zgłaszający uczestnictwo w konferencji.  

12. W przypadku rejestracji na konferencję w wersji online login i hasło oraz adres do platformy 

konferencyjnej otrzymają Państwo najpóźniej w dniu rozpoczęcia konferencji, tj. 14.04.2021 r. 

13. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie.  

14. 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:  https://tiny.pl/7jw5p     

15. Niedozwolone jest utrwalanie (nagrywanie) przez uczestników przebiegu konferencji za pomocą 

jakichkolwiek środków audio - wizualnych. 

16. Powyższe warunki organizacyjne nie mają zastosowania dla zgłoszeń przesłanych po terminie 

13.04.2021 r. W tym przypadku warunki organizacyjne należy ustalić indywidualnie z 

organizatorem. 

https://zsee2021.konfeo.com/pl/groups
mailto:j.gostynska@abrys.pl
https://tiny.pl/7jw5p


17. Dodatkowych informacji dotyczących konferencji udzieli: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julia Gostyńska 
M. + 48 784 036 990 

e - mail: j.gostynska@abrys.pl 

Łukasz Kawa 
M. + 48 608 376 797 

e - mail: l.kawa@abrys.pl 
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