REGULAMIN II KONGRESU INNOWACJI I WYDARZEŃ TOWARZYSZĄCYCH
"PRZEMYSŁ 4.0 W PRAKTYCE"
II Kongres Innowacji "Przemysł 4.0 w praktyce" odbędzie się w dniu 14.03.2019 we Wrocławiu, w miejscu
Politechnika Wrocławska, Budynek Główny A-1, Aula A1, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław.
ORGANIZATORZY KONGRESU:
I.
II.
III.
IV.

LEGNICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, przy ulicy Świętego
Maksymiliana Kolbe 14, NIP:6911810830, REGON: 390560231, będąca Liderem Organizacji Kongresu
WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA “INVEST-PARK” sp. z o. o. z siedzibą w Wałbrzychu, przy ulicy
Uczniowskiej 16, NIP 886-20-81-325, KRS 0000059084, będąca Partnerem Organizacyjnym Kongresu
POLITECHNIKA WROCŁAWSKA z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Wybrzeże Stanisława Wyspiańskiego 27,
NIP: 8960005851, REGON: 000001614, będąca Partnerem Organizacyjnym Kongresu
KEY NOVELTY Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Powstańców Śląskich 88/60,
NIP: 8951258050, REGON: 930876063, będąca Partnerem Organizacyjnym Kongresu, Pomysłodawcą Konferencji
towarzyszącej Kongresowi.
ZGŁOSZENIA

Zgłoszenie udziału w Kongresie odbywa się za pośrednictwem formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie
www.kongres.lsse.eu do dnia 12.03.2019 r.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odmowy rejestracji uczestnika w przypadku przekroczenia maksymalnej
liczby uczestników.
OPŁATY
Koszt uczestnictwa:
Bilety EARLY BIRDS. Oferta ważna do 31.01.2019 r. - 100 zł netto za osobę
(Dostępnych tylko 50 biletów).
Bilet GENERAL 150zł netto za osobę
Bilet GENERAL dla 2 osób - 200zł netto za osobę
Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty do dnia 13.03.2019
roku na podany na potwierdzeniu uczestnictwa rachunek bankowy.
Koszt uczestnictwa obejmuje udział w całym dniu trwania kongresu oraz materiały konferencyjne, predifiowany
networking, lunch i przerwy kawowe podczas konferencji.
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w konferencji opłata jest zwracana jedynie do 01.03.2019 r. Po tym terminie
opłata nie jest zwracana.
Pracownicy naukowi Politechniki Wrocławskiej, Studenci, mogą wziąć udział bezpłatnie po wypełnieniu formularza
zgłoszeniowego. Prelegenci, uczestnicy Panelu dyskusyjnego również mogą wziąć udział bezpłatnie po wypełnieniu
formularza zgłoszeniowego.
ZASTRZEŻENIA
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania Kongresu. W takim przypadku opłata za uczestnictwo zostanie
zwrócona.
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Organizatorzy w trakcie trwania kongresu zapewniają: poczęstunki, napoje zimne i gorące.
Koszt uczestnictwa nie obejmuje noclegów w trakcie trwania konferencji.
Uczestnicy kongresu zobowiązani są do samodzielnej rezerwacji miejsc noclegowych.
OŚWIADCZENIA
Uczestnik Kongresu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do celów
informacyjnych i marketingowych na potrzeby Organizatorów Kongresu
Zgłoszenie uczestnictwa w Kongresie jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.
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