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ZAPROSZENIE 

Zapraszamy na XV Światową Konferencję Gospodarczą Polonii w Warszawie, Pl.Powstańców 
Warszawy 2, Centrum Konferencyjno-Hotelowe Gromada - w dniach 26-27 maja 2012 r., 
rozpoczęcie godz. 930 - sobota. 

Konferencja stwarza warunki do zawierania znajomości w bezpośrednich kontaktach z licznym 
gronem uczestników - przedsiębiorców, polonijnych ze wszystkich kontynentów  - oraz z kraju. 

Tradycyjnie udział władz naczelnych w Konferencji zapewnia kompetentną orientację w sytuacji 
gospodarczej kraju, członka Unii Europejskiej;  wskazane zostaną możliwości współpracy w sferze 
wytwarzania, usług, obrotu towarowego, inwestycji.  O rynkach naszych wschodnich sąsiadów 
poinformują przedstawiciele służb handlowych. 

Wystąpienia uczestników przybliżą wiedzę o rynkach krajów ich osiedlenia i własnej działalności. 

Zadaniem Konferencji jest tworzenie „partnerstwa dla sukcesu”, gdzie umiejętność współdziałania 
będzie wkrótce decydowała o efekcie gospodarczym lub jego braku. 

Uroczyste, integracyjne, wieczorne spotkanie przy udziale orkiestry i artystów - to ważna część 
programu pierwszego dnia.  

Drugi dzień Konferencji odbędzie się w Zamku - Pałacu i ogrodach Domu Polonii w Pułtusku. 
Wyjątkowe walory miejsca umożliwiają zróżnicowanie programu artystycznymi aplikacjami, 
tradycyjną polską kuchnią, licznymi miejscami do indywidualnych i grupowych rozmów. 
Ta różnorodność skłania do zaproszenia osób towarzyszących. 

Koszt uczestnictwa w Konferencji wynosi 1150 zł. Dla uczestników - Hotel Gromada „Dom Chłopa” 
udostępnia:1-osobowy pokój - 190 zł. za dobę., 2-osobowy - 220 zł. (110 zł. od osoby) - rezerwacja 

indywidualnie: tel. +  48 22 582 94 00, 22 582 91 00, e-mail: warszawahotel.centrum@gromada.pl. 
 
Dla osób, które chciałyby skorzystać z noclegu w Domu Polonii w Pułtusku - są miejsca od 

27 maja br. w cenie 120 zł. od osoby (ze śniadaniem) - www.zamekpultusk.pl, 

recepcja@zamekpultusk.pl, tel. 00.48 23 692 90 00. 

Ew. zapytania i życzenia prosimy kierować: - e-mail biuro@fundacjapolonia.pl, 

tel. +48 22 240 42 42, fax. +48 22/ 378 12 72 , fax: +48 22/ 841 14 77 lub bezpośrednio do mnie 

prezes@fundacjapolonia.pl.  

Załączamy Kartę Zgłoszenia. 

    Serdecznie zapraszamy  

       Zbigniew Ludger Olszewski 
                  Prezes Zarządu 



     KARTA ZGŁOSZENIA  
 

 PROSIMY O ODESŁANIE NA:   

FAX.  (+48 22)  378 12  72  lub skan na adres:  biuro@fundacjapolonia .pl   
 Biuro Koordynacyjne  

XV Światowej Konferencji Gospodarczej Polonii 
Fundacja Polonia, 00-737 Warszawa, ul. Zakrzewska 12 lok. 1 

 

 

tel. +48-22 / 240 42 42; fax: +48-22 / 378 12 72, 841-14-77 

e-mail : biuro@fundacjapolonia.pl 
         

 

   

   Zgłaszający:                      -----------------------------       
                                 pieczęć firmowa 

 

..............................................................................................................................(.......................).............................................       
IMIĘ, NAZWISKO,  STANOWISKO                                                                                            TELEFON KONTAKTOWY  (z numerem kierunkowym)                                        

............................................................................................................................... ......................................................................       
FIRMA/INSTYTUCJA                                                                                                                                                                       BRANŻA                                          

............................................................................................................................... ......................................................................       
ADRES                                     ULICA                                                MIASTO                                          KOD POCZTOWY                                        KRAJ                                                                                                                         

(....................).............................................. .(....................)..........................................................................................................       
FAKS (z numerem  kierunkowym)                                                                                                                                       E-MAIL 

Akceptuję koszt udziału w Konferencji: 
 

� Pakiet konferencyjny 
1150 PLN   
290 EURO  

360 USD  
Pakiet konferencyjny obejmuje: udział w konferencji, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, lunch, udział w uroczystych spotkaniach integracyjnych, wyjazd do 
Pułtuska. 
NOCLEGI – dla uczestników konferencji zostały zarezerwowane pokoje hotelowe na preferencyjnych warunkach w dniach 25/26, 26/27, 27/28 maja 2012 r. w Hotelu 
OST Gromada***, pl. Powstańców Warszawy 2,  
Cena pokoju ze śniadaniem - 1-os. wynosi 190 PLN, cena pokoju dla 2-os wynosi 220 PLN (110 PLN od osoby), 
Rezerwacji należy dokonać w dziale rezerwacji: 
Tel:+ 48 22 582 94 00, 22 582 91 00, e-mail: warszawahotel.centrum@gromada.pl  
Dla osób, które chciałyby skorzystać z noclegu w Domu Polonii w Pułtusku - są miejsca od 27 maja br. w cenie 120 zł. od osoby (ze śniadaniem) - 
www.zamekpultusk.pl, recepcja@zamekpultusk.pl, tel. 00.48 23 692 90 00. 

 
 
Oświadczam, że kwota................................................................................................ 

 
� Zostanie przekazana w ciągu 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy na rachunek bankowy: -  

nr rachunku  – Alior Bank S.A., Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa, dla rozliczeń:  

IBAN PL 23 2490 0005 0000 4530 4956 8608   ( IKGFP SP. Z O.O. ) 
SWIFT / (BIC Code): ALBPPLPW 
w tytule: XV SKGP,  (imię i nazwisko wpłacającego) 

� Proszę obciążyć moją kartę kredytową: 

 
....................................................................................................................................................................................................         
RODZAJ KARTY                                                                                           NUMER                                                                               EXPIRATION DATE 

 
Jednocześnie oświadczam, że: 

� Jestem podatnikiem VAT i posiadamy numer NIP....................................................................  
� Nie jestem podatnikiem podatku VAT 

 
Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami uczestnictwa w konferencji zawartymi w pkt. 1-10 poniżej niniejszego zgłoszenia i je 
akceptuję 

 
..........................................                                                                                                           ................................................. 
              Data                                                                                                                                        pieczątka i podpis 

  

� oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Polonia w celu przesyłania materiałów informacyjnych 

� oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych kontaktowych oraz ich udostępnienie osobom trzecim na ich konkretne zapytanie w celu 
nawiązania współpracy 

                   
..........................................                                                                                                           ................................................. 
               Data                                                                                                                                       pieczątka i podpis 

 

 Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy do Państwa potwierdzenie uczestnictwa. 
 
1) Warunkiem uczestnictwa w XV Światowej Konferencji Gospodarczej Polonii jest przesłanie do organizatora niniejszego zgłoszenia i zapłata kosztów uczestnictwa. 2) Umowa o udział w 
Konferencji zostaje zawarta z chwilą przesłania przez organizatora potwierdzenia uczestnictwa na wskazany adres e-mail lub nr faxu. 3) W przypadku wyczerpania miejsc po dokonaniu wpłaty i 
przed potwierdzeniem uczestnictwa, cała wpłacona kwota zostanie zwrócona w ciągu 7 dni od dnia dokonania wpłaty. 4) Zgłaszający może zrezygnować z uczestnictwa bez ponoszenia kosztów 
(odstąpić od umowy) do dnia 15  maja 2012 r. poprzez pisemne oświadczenie wysłane listem poleconym na adres organizatora, w takim przypadku cała kwota wpłacona na rachunek organizatora 
zostanie zwrócona. 5) Rezygnacja z uczestnictwa (odstąpienie od umowy) po dniu 15 maja 2012 r. może nastąpić poprzez pisemne oświadczenie wysłane listem poleconym na adres organizatora i 
za zapłatą przez Zamawiającego kwoty stanowiącej równowartość 50% wartości zgłoszenia (odstępne). 6) W przypadku gdyby Konferencja nie odbyła się z winy organizatora - cała kwota wpłacona 
na rachunek organizatora zostanie zwrócona w ciągu 10 dni. 7) Uczestnik Konferencji oświadcza, że ubezpieczenie przejazdów i pobytu na Konferencji jest w jego gestii. 8) Organizator zastrzega 
sobie prawo do dokonania niewielkich zmian w programie konferencji. 9) Przez uczestnika zagranicznego rozumie się osobę, za którą opłaty wnosi osoba fizyczna lub prawna mająca miejsce 
zamieszkania/ siedzibę poza terenem Rzeczypospolitej 10) Przez uczestnika krajowego rozumie się osobę inna niż opisana w punkcie 9. 

Zgłaszam udział w XV Światowej Konferencji Gospodarczej Polonii 
(26-27 maja 2012, Warszawa-Mazowsze) 

 


