INFORMACJE ORGANIZACYJNE
1. Termin kongresu: 16-17 października 2017 r.
2. Miejsce kongresu: Międzynarodowe Targi Poznańskie, Pawilon 7, ul. Głogowska 14, 60734 Poznań (wejście Zachodnie od ul. Śniadeckich), T.: +48 61 869 2000, www.mtp.pl
3. Recepcja kongresu czynna będzie od godz. 9:00 dnia 16 października 2017 r.
do zakończenia kongresu w Pawilonie 7.
4. Opłata za udział jednej osoby w Kongresie wynosi:
1190 zł netto + 23% VAT (1463,70 zł brutto)
Opłata obejmuje: uczestnictwo w wykładach, komplet materiałów kongresowych
i promocyjnych, udział w Gali Kongresu, koszty wyżywienia w dniach
16-17.10.2017 r., kartę wielokrotnego wstępu na targi POL-ECO SYSTEM 2017, katalog
wystawców POL-ECO SYSTEM 2017, koszty organizacyjne.
5. Opłatę za uczestnictwo proszę przekazać na konto:
ABRYS Sp. z o.o. Bank Pekao SA
74 1240 1750 1111 0010 7394 1861
do dnia 9 października 2017 r. z dopiskiem: KONGRES 26/17
6. Warunkiem zgłoszenia do udziału jest elektroniczna rejestracja on-line poprzez stronę:
www.envicon.abrys.pl lub przesłanie karty zgłoszenia wraz z potwierdzeniem
przelewu na adres e-mail: envicon@abrys.pl
7. Zakwaterowanie:
 Hotel Novotel Poznań Centrum**** (ul. Plac Andersa 1, 61-898 Poznań)
 Hotel NH Poznań**** (ul. Św. Marcin 67, 61-806 Poznań)
 Hotel Mercure Poznań**** (ul. Roosevelta 20, 60-829 Poznań)
 Hotel Sheraton Poznań***** (ul. Bukowska 3/9, 60-809 Poznań)
Do Państwa dyspozycji zostały zarezerwowane pokoje w wyżej wymienionych
obiektach hotelowych ze specjalną zniżką dla uczestników kongresu. Abrys Sp. z o. o.
dokonuje tylko rezerwacji miejsc hotelowych. Każdy z uczestników uiszcza opłatę za
noclegi we własnym zakresie. Doba hotelowa w obiektach rozpoczyna się o godz.
14:00 w dniu przyjazdu, a kończy się o godz. 12:00 w dniu wyjazdu.
8. Koszt noclegu za dobę wynosi:
• Hotel Novotel Poznań Centrum****
Pokój 1-osobowy – 312,12 zł, pokój 2-osobowy – 366,12 zł
• Hotel NH Poznań****
Pokój 1-osobowy – 379 zł, pokój 2-osobowy – 429 zł
• Hotel Mercure Poznań****
doba 15/16.10: Pokój 1-osobowy – 270 zł, pokój 2-osobowy – 300 zł
doba 16/17.10: Pokój 1-osobowy – 390 zł, pokój 2-osobowy – 420 zł
• Hotel Sheraton Poznań*****
Pokój 1-osobowy – 334,80 zł, pokój 2-osobowy – 378 zł

Uwaga! Hotel Sheraton Poznań***** wymaga dodatkowego potwierdzenia rezerwacji
drogą elektroniczną (link zostanie przesłany na podany w zgłoszeniu adres e-mail).
9. Parking:
• Hotel Novotel Poznań Centrum**** 75 zł/doba
• Hotel NH Poznań**** 60 zł/doba
• Hotel Mercure Poznań**** 59 zł/doba
• Hotel Sheraton Poznań***** 120 zł/doba
W przypadku zainteresowania usługą parkingową prosimy o bezpośredni kontakt z
hotelem.
10. Anulacji zarezerwowanego noclegu można dokonać do 7.09.2017 r. Rezerwacje
dokonane po 30 września 2017 r. nie gwarantują noclegu w powyższej cenie.
11. Anulacji zgłoszenia w Kongresie można dokonać faksem lub e-mailem do dnia
22.09.2017 r. UWAGA: Rezygnacja po tym terminie zobowiązuje do dokonania opłaty
za
udział
w Kongresie oraz za zarezerwowane noclegi. Niedokonanie wpłaty nie jest
równoznaczne z rezygnacją z udziału. Zamiast zgłoszonej osoby w Kongresie może
wziąć udział inny pracownik firmy.
12. Uwaga! W przypadku nieskorzystania z zarezerwowanej usługi hotelowej uczestnik
obciążony zostanie przez hotel ustalonymi kosztami rezygnacji z zarezerwowanego
noclegu.
13. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie.
14. Niedozwolone jest utrwalanie (nagrywanie) przez uczestników przebiegu Kongresu
za pomocą jakichkolwiek środków audiowizualnych.
15. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji, niewykonanie
przez nich bądź niewykorzystanie przez uczestników jakiegokolwiek punktu programu
imprezy zgodnie z „Warunkami udziału w XXI Międzynarodowym Kongresie Ochrony
Środowiska ENVICON", dostępnymi na stronie www.envicon.abrys.pl
16. Warunki organizacyjne określone w zaproszeniu nie mają zastosowania dla kart
zgłoszeń przesyłanych po terminie 10.10.2017 r. W tym przypadku warunki
organizacyjne należy ustalić indywidualnie z organizatorem.

