Warunki uczestnictwa w konferencji:
Opłaty:


Do opłaty prezentowanej na stronie http://bezpiecznypodwykonawca.pl/ oraz w innych dokumentach
dedykowanych konferencji należy doliczyć stawkę VAT 23%.



Cena uczestnictwa w konferencji obejmuje: pełny zestaw materiałów konferencyjnych, przerwy
kawowe oraz lunch. W cenę nie jest wliczona opłata za pobyt w hotelu.



Na podstawie zgłoszenia online zostanie wystawiona faktura pro forma z 14 dniowym terminem
płatności na dane wskazane w formularzu.



Wpłaty należy dokonać na konto:

EcoMS Consulting Sp. z o.o., Siedziba spółki: ul. Kilińskiego nr 24, 50-264 Wrocław NIP: 898-19-56-876,
KRS: 0000026777 zarej. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział
Gospodarczy KRS kapitał zakł: 50 000 PLN Raiffeisen Bank Polska S.A.
Nr rach.: PL 54 1750 1064 0000 0000 0862 8987
W tytule przelewu prosimy o wpisanie: Opłata za konferencję + imię i nazwisko uczestnika lub numer
faktury pro forma.

Rezygnacja z uczestnictwa:
•
•

•

Uczestnictwo w konferencji może być odwołane z ponad 14 dniowym wyprzedzeniem do rozpoczęcia
wydarzenia.
Jeżeli rezygnacja z uczestnictwa w konferencji nastąpi na mniej niż 14 dni przed rozpoczęciem
wydarzenia lub z powodu nieobecności uczestnika, organizator ma prawo pobrania całej opłaty. W
przypadku zgłoszenia uczestnictwa na mniej niż 14 dni roboczych przed terminem, nie ma możliwości
bezkosztowej anulacji.
Aby uniknąć strat prosimy o rozważne decyzje odnośnie rezygnacji z uczestnictwa.

Zastępowanie i przenoszenie:
•

Zmiana osoby uczestniczącej na inną dozwolona jest do 3 dni przed rozpoczęciem się konferencji.

Zakwaterowanie
•

•
•

Podczas pobytu na konferencji uczestnicy mogą skorzystać z noclegu w hotelu Scandic we Wrocławiu.
Dla osób uczestniczących w konferencji przewidziany jest rabat w wysokości 10% od ceny pokoju w
danym dniu i w ramach dostępnych w danym czasie pokojów zgodnie z informacją z hotelu. Przy
rezerwacji należy podać hasło: Bezpieczny podwykonawca
Dodatkowe usługi i zamówienia tj. telefon, parking itp. nie są wliczone w cenę konferencji i prosimy o
ich indywidualne uregulowanie.
Za dodatkowe osobiste rachunki odpowiada uczestnik, który jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w
hotelu.

