WARUNKI UCZESTNICTWA
IV KRAKOWSKIE DNI NAWIERZCHNI 2017 odbędą się 15-17 listopada roku w BEST WESTERN
PREMIER KRAKÓW HOTEL **** przy ul. Opolskiej 14a w Krakowie.
WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Organizatorem Konferencji jest Media-Pro Polskie Media Profesjonalne Ewelina Nawara.
2. Opłata za udział 1 osoby w Konferencji wynosi 1500 zł + VAT (1845 zł brutto)
3. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia udziału lub
wypełnienie formularza zgłoszenia on-line e-mailem na adres: konferencje@media-prof.pl oraz
dokonanie wpłaty na konto:
Media-Pro Polskie Media Profesjonalne Ewelina Nawara
BRE BANK 38 1140 2004 0000 3402 7261 6140
z dopiskiem „KRAKOWSKIE DNI NAWIERZCHNI 2017” i nazwiskami uczestników.
4. Istnieje możliwość wzięcia udziału w tylko jednym z wydarzeń składających się na IV KRAKOWSKIE
DNI NAWIERZCHNI 2017.
Koszt udziału w Seminarium WZMACNIANIE NAWIERZCHNI 2017 wynosi 600 zł + VAT (738 zł
brutto).
Koszt udziału w Forum NAWIERZCHNIE DROGOWE 2017 wynosi 1 000 zł + VAT (1230 zł
brutto) .
5.

Prenumeratorom miesięcznika „Drogi”, „Obiekty Inżynierskie” oraz Pakietu ("Drogi" + "Obiekty
Inżynierskie") przysługuje 15% zniżki.
Liczba osób korzystających z rabatów dla prenumeratorów nie może przekroczyć liczby
subskrybowanych egzemplarzy. Zniżka z tytułu prenumeraty przysługuje za udział w jednym
wydarzeniu z cyklu Konferencje Specjalistyczne w roku kalendarzowym.

6.

Dla Instytucji opłacających udział w Konferencji w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata
może być zwolniona z podatku VAT. W celu uzyskania zwolnienia wraz z formularzem zgłoszenia
należy przesłać stosowne oświadczenie. Brak oświadczenia będzie skutkował doliczeniem 23% VAT
do faktury.

Opłata za udział w Konferencji obejmuje:
- udział w obradach,
- materiały konferencyjne,
- wyżywienie,
- udział w bankiecie Forum NAWIERZCHNIE DROGOWE 2017
- bezpłatny parking przed hotelem,
- materiały konferencyjne oraz materiały merytoryczne przesyłane w formie
elektronicznej przed i po wydarzeniu.
8. Opłata za udział w Konferencji nie obejmuje kosztów dojazdu i zakwaterowania.
9. Ilość miejsc jest ograniczona. O ostatecznym przyjęciu zgłoszenia uczestnictwa decyduje kolejność
wpłat.
10. Przesłanie wypełnionej Karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Warunków uczestnictwa.
7.

WARUNKI REZYGNACJI:
1.
2.
3.
4.
5.

Rezygnację z Konferencji oraz chęć zamiany uczestnika należy zgłosić Organizatorowi pisemnie na
adres e-mailowy: konferencje@media-prof.pl.
Zamiana uczestnika z tej samej firmy, nie wymagająca zmiany faktury, jest zawsze bezpłatna.
W przypadku wycofania zgłoszenia do 14 października Uczestnik ponosi 10% kosztów udziału.
W przypadku wycofania zgłoszenia do 8 listopada Uczestnik ponosi 20% kosztów udziału.
W przypadku rezygnacji po 8 listopada Organizator nie będzie zwracał żadnych kosztów.

NOCLEGI
Opłata za udział w Konferencji nie obejmuje kosztów zakwaterowania oraz dojazdu.
Organizatorzy zarezerwowali miejsca w BEST WESTERN PREMIER KRAKÓW HOTEL **** na noce
15/16 oraz 16/17 listopada 2017 r. Na hasło „KRAKOWSKIE DNI NAWIERZCHNI” otrzymają Państwo
preferencyjną cenę pokoju: 199 zł za pokój 1-osobowy lub 2-osobowy za dobę ze śniadaniem w formie bufetu
oraz bezpłatny wstęp na basen i saunę.
Istnieje również możliwość rezerwacji pokoi w hotelu BEST WESTERN EFEKT EXPRESS**** położonym
w bezpośrednim sąsiedztwie. Na hasło „KRAKOWSKIE DNI NAWIERZCHNI” otrzymają Państwo
preferencyjną cenę 179 zł za pokój 1-osobowy lub 2-osobowy za dobę ze śniadaniem w formie bufetu oraz
bezpłatny wstęp na basen i saunę.
Liczba miejsc jest ograniczona. Preferencyjne ceny dotyczą również rezerwacji na noc 14/15 listopada.
Prosimy o dokonanie rezerwacji i płatności we własnym zakresie.
Kontakt do recepcji hotelu BEST WESTERN PREMIER KRAKÓW HOTEL ****:
tel. (12) 37-63-700 lub e-mail: info@bestwesternkrakow.pl, www.bestwesternkrakow.pl
Kontakt do recepcji hotelu BEST WESTERN EFEKT EXPRESS****
tel. +48 12 614 57 00 lub e-mail: recepcja@krakowexpress.pl, www.krakowexpress.pl
Oba hotele posiadają wspólny, bezpłatny dla uczestników Forum parking.

