
 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
 
 
1. Obecnie ze względów organizacyjnych (podpisanie umowy gwarancyjnej, dokonanie 
niezbędnych przedpłat) istnieje pilna potrzeba określenia liczby uczestników 
oraz dokonania opłat. Dlatego w imieniu Komitetu Organizacyjnego 
o podjęcie wiążącej decyzji odnośnie uczestnictwa w Konferencji. 
 
Deklaracje uczestnictwa proszę wysłać 

Opłata konferencyjna obejmuje wyżywienie, wykłady, materiały konferencyjne, 
turystyczne, spotkanie dyskusyjno

Koszty zakwaterowania uczestnicy pokrywają we własnym zakresie 
po przyjeździe do Domu Dziennikarza 
ul. Małachowskiego 17, 24-120 Kazimierz Dolny 
Kontakt: tel. 81 881 01 62 

e-mail: info@domdziennikarza.com

2. O zapewnieniu udziału w organizowanej Konferencji będzie decydował termin 
zgłoszenia uczestnictwa (karta zgłoszenia
Po ustalonym terminie zgłoszeń, uczestnictwo będzie możliwe w przypadku wolnych 
miejsc. 

3. Do dyspozycji uczestników Konferencji
zarezerwowane wszystkie pokoje:

apartament (380 zł), pokój lux (2
osoby), trzyosobowy (107 zł od osoby
Pokoje trzyosobowe mogą być wykorzystane jako dwuosobowe.

Rezerwacja i płatność za noclegi przeprowadzana jest indywidualnie 
przez uczestników przelewem na konto 
Bank Pekao S.A.  07 1240 2412 1111 0000 3610 7559
lub gotówką, kartą w dniu przyjazdu.

 
4. Firmy zgłaszające się do prezentacji
firmy tj. roll-up, plakat, poster techniczny, broszury informacyjne
są o dokonanie uzgodnień z Organizatorami
+48 22 509 70 20,  +48 22
 
5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w konferencji Organizatorzy nie
zwracają wpłaconych kwot.
 
6. Wszelkich informacji na temat Konferencji udzielają:

Artur Kalinowski  
tel. 22  509 70 30,  e-mail: artur.kalinowski@ibprs.pl
Stanisław Ptasznik  
tel. 22 509 70 20,  e-mail: stanislaw.ptasznik@ibprs.pl
 
 
 
     
 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Obecnie ze względów organizacyjnych (podpisanie umowy gwarancyjnej, dokonanie 
istnieje pilna potrzeba określenia liczby uczestników 
Dlatego w imieniu Komitetu Organizacyjnego 

o podjęcie wiążącej decyzji odnośnie uczestnictwa w Konferencji.  

proszę wysłać e-mailem / faxem na załączonym druku.

ejmuje wyżywienie, wykłady, materiały konferencyjne, 
, spotkanie dyskusyjno-integracyjne. 

Koszty zakwaterowania uczestnicy pokrywają we własnym zakresie 
Domu Dziennikarza Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich

120 Kazimierz Dolny  
tel. 81 881 01 62 - recepcja, fax 81 881 01 65,  

info@domdziennikarza.com 

udziału w organizowanej Konferencji będzie decydował termin 
karta zgłoszenia) oraz opłata. 

Po ustalonym terminie zgłoszeń, uczestnictwo będzie możliwe w przypadku wolnych 

Do dyspozycji uczestników Konferencji w Ośrodku Szkoleniowym 
wszystkie pokoje:  

lux (265 zł), jednoosobowy (142 zł), dwuosobow
zł od osoby). 

Pokoje trzyosobowe mogą być wykorzystane jako dwuosobowe. 

łatność za noclegi przeprowadzana jest indywidualnie 
przelewem na konto  

07 1240 2412 1111 0000 3610 7559 
lub gotówką, kartą w dniu przyjazdu. 

Firmy zgłaszające się do prezentacji (wystąpienia ustne, materiały reklamowe 
poster techniczny, broszury informacyjne

uzgodnień z Organizatorami pod numerem telefonu
+48 22 509 70 30 

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w konferencji Organizatorzy nie
zwracają wpłaconych kwot. 

Wszelkich informacji na temat Konferencji udzielają:  

artur.kalinowski@ibprs.pl 

stanislaw.ptasznik@ibprs.pl 

   Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

dr hab. inż. Stanisław Ptasznik, prof. IBPRS
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Obecnie ze względów organizacyjnych (podpisanie umowy gwarancyjnej, dokonanie 
istnieje pilna potrzeba określenia liczby uczestników Konferencji 
Dlatego w imieniu Komitetu Organizacyjnego bardzo proszę  

na załączonym druku. 

ejmuje wyżywienie, wykłady, materiały konferencyjne, atrakcje 

Koszty zakwaterowania uczestnicy pokrywają we własnym zakresie  
Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, 

udziału w organizowanej Konferencji będzie decydował termin 

Po ustalonym terminie zgłoszeń, uczestnictwo będzie możliwe w przypadku wolnych 

Ośrodku Szkoleniowym zostały 

), dwuosobowy (107 zł od 

łatność za noclegi przeprowadzana jest indywidualnie 

materiały reklamowe 
poster techniczny, broszury informacyjne, itp.) proszone  

pod numerem telefonu:  

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w konferencji Organizatorzy nie 

cy Komitetu Organizacyjnego 

dr hab. inż. Stanisław Ptasznik, prof. IBPRS 


