
 

41. Ogólnopolska Konferencja Producentów Wód i Napojów 

Hotel Green Mountain***** Karpacz 

13-15.10.2022 r. 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA 

 
Imię i nazwisko Adres e-mail Nr telefonu 

   

   

   

   

   

 

Nazwa firmy  

....................................................................................................................................... 

Adres firmy  

 

....................................................................................................................................... 

NIP 

 

........................................................................................................................................ 

Uwaga: Jeśli przepisy wewnętrzne firmy wymagają podania numeru zmówienia na fakturze, proszę 

wpisać ten numer tutaj: ________ 

 

KOSZTY UCZESTNICTWA 

Członkowie Izby - 1099,00 zł + VAT od jednej osoby z firmy.  

Dla każdej następnej osoby z tej samej firmy- 999,00 zł + VAT. 

 

Osoby niebędące członkami Izby - 1199,00 zł + VAT.  

Uwaga: cena nie zawiera opłaty za nocleg. 

 



CENA ZA UDZIAŁ W KONFERENCJI ZAWIERA: 

▪ Udział w części merytorycznej 

▪ Przerwy kawowe  

▪ Udział w kolacji integracyjnej (13.10.) 

▪ Obiad (14.10.) 

▪ Udział w uroczystym bankiecie (14.10.) 

ZAKWATEROWANIE 

Uczestnicy Konferencji rezerwują i opłacają nocleg we własnym zakresie. 

 

Hotel Green Mountain *****, ul. Sarnia 21, 58-540 Karpacz. Tel. 75 612 60 44. 

Ceny dla Uczestników:  

 Pokój jednoosobowy ze śniadaniem: 635,00 zł brutto /2 doby (13-15.10.) 

 Pokój dwuosobowy ze śniadaniem: 715,00 zł brutto /2 doby (13-15.10.) 

W cenie wliczone jest nielimitowane korzystanie ze strefy Spa & Wellness (basen, jacuzzi, sauny, 

strefa relaksu), siłowni i biblioteki. Doba hotelowa zaczyna się o godzinie 16:00, a kończy o 11:00. 

Dla uczestników Konferencji parking gratis. 

 

Podpisane zgłoszenie należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: 

kigpr@kigpr.pl 

Przesłanie podpisanego zgłoszenia jest jednoznaczne z zamówieniem usługi. 

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji są zamieszczone na stronie www.kigpr.pl 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 506 176 465. 

 

Warunkiem udziału w konferencji jest dokonanie wpłaty w ciągu 7 dni od otrzymania  

e-faktury. Faktury będą wysyłane na adres mailowy, z którego przysłano zgłoszenie. 

Podpisując niniejszy formularz uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w postaci zdjęć  

i relacji wideo z konferencji. 

 

 

_________________________________ 

podpis i pieczęć Zgłaszającego 

 

___________________ 

Zgodnie z ustawą z dnia 24 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2018r., poz. 1000) 

informujemy, że administratorem danych osobowych jest KIGPR z siedzibą przy ul. I Dywizji Pancernej 45, 43-300 

Bielsko-Biała. Dane osobowe zamieszczone w karcie zgłoszenia przetwarzane są w celu organizacji Ogólnopolskiej 

Konferencji Producentów Wód i Napojów. Informujemy, że posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich 

danych oraz ich poprawiania i pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania tychże danych. Podanie danych 

osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie można dokonać rejestracji na konferencję. 


