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INFORMACJE ORGANIZACYJNE 
 

 
1. Termin konferencji: 15 września 2017 r. 
 
2. Miejsce konferencji: sala konferencyjna w hotelu „Przystań Bydgoszcz”, ul. Tamka 2, Bydgoszcz. Sala 

jest jedną z najpiękniej położonych sal biznesowych w Bydgoszczy, widok przeszklonej sali roztacza się na 

najbardziej urokliwe miejsce w Mieście nad Brdą – Mosty Solidarności, Operę Nova, Wyspę Młyńską i jaz 

wodny.  

 

3. Opłata za udział jednej osoby w konferencji wynosi 299 zł netto + VAT. Cena obejmuje udział w 
konferencji, komplet materiałów szkoleniowych, przerwy kawowe oraz obiad. 
 
4. W przypadku zgłoszenia dwóch lub więcej osób z jednej instytucji, koszt konferencji wynosi 269 zł netto 
+VAT/osobę. 
 
5. Koszt udziału w konferencji dla przedstawicieli jednostek opłacających konferencję w co najmniej 70% 
ze środków publicznych zwolniony jest z VAT. 
 
6. Zaparkowanie samochodu jest możliwe w miejskiej strefie parkowania w ulicach obok obiektu „Przystań 
Bydgoszcz” lub na odpłatnych parkingach strzeżonych, np. Parking pod Blankami na ul. Jana Kazimierza 6 
 
7. Opłatę prosimy przekazać na konto: Grupa Profilaktycznie.pl, ul. Św. Marcin 29/8, 61-809 Poznań.  
Nr konta: PKO Inteligo 28 1020 5558 0000 8002 3099 0365 z dopiskiem numeru faktury VAT, którą otrzy-
mają Państwo na konferencji. 
 
8. Warunkiem wpisania na listę uczestników jest przesłanie formularza zgłoszenia na adres e-mail:  
biuro@profilaktycznie.pl do dnia 12.09.2017. O wpisaniu na listę uczestników zostaną Państwo poinformo-
wani e-mailem.  
 
9. Anulacji zgłoszenia udziału w konferencji można dokonać mailowo do dnia 12.09.2017 r. Anulacja musi 
zostać potwierdzona przez Organizatora. Rezygnacja po tym terminie zobowiązuje do dokonania opłaty za 
udział w konferencji. 
 
10. Zamiast zgłoszonej osoby w konferencji może wziąć udział inny pracownik instytucji.  
 
11. Organizator zastrzega sobie możliwość do zmian w programie. 
 
12. Informacje dotyczące Ogólnych Warunków Uczestnictwa w imprezach organizowanych przez firmę 
Grupa Profilaktycznie.pl, znajdą Państwo na stronie www.profilaktycznie.pl    
 
 
Dodatkowe informacje: 
Rafał Marek tel. 697-022-263, Małgorzata Matysiak 502-608-286 
e-mail: biuro@profilaktycznie.pl  
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