
INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Termin konferencji: 14-16 czerwca 2023 r.
Rejestracja uczestników i zakwaterowanie: 14 czerwca 2023 r. od godz. 13.00*
Rozpoczęcie konferencji: 14 czerwca 2023 r., godz. 16.00 (środa)
Zakończenie konferencji: 16 czerwca 2023 r., godz. 9.00 (piątek)

Miejsce konferencji:
Hotel Mercure Kasprowy ul. Szymaszkowa 1, 34-500 Zakopane, Tel +48 18 202 40 00, www.kasprowy.pl
GPS: N: 49.291752 E: 19.933416

Hotel Mercure Kasprowy otoczony jest górską przyrodą i pięknymi podhalańskimi krajobrazami; jako jedyny w Zakopanem znajduje się 
bezpośrednio przy sezonowym kąpielisku geotermalnym i stacji narciarskiej z dwoma kolejkami linowymi z czego jedna oferuje również 
całoroczne przejazdy widokowe. Hotel oferuje nową, ekskluzywną strefę Spa & Wellness.

Koszt uczestnictwa: 
 » w pokoju dwuosobowym - 1700 zł (+23% VAT) od osoby
 » w pokoju jednoosobowym - 1950 zł (+23% VAT) od osoby

Informujemy zainteresowane firmy, że za dodatkową opłatą istnieje możliwość prezentacji firmy i jej oferty w formie stoiska firmo-
wego lub reklamy w materiałach konferencyjnych. Koszt prezentacji jest uzgadniany indywidualnie (z uwzględnieniem przesłania 
materiałów reklamowych do dnia 20.05.2023 r.).

Rezygnacja z uczestnictwa w konferencji po 30.05.2023 r. nie zwalnia z konieczności poniesienia pełnej opłaty.

Cena obejmuje:
 » opłatę konferencyjną, materiały konferencyjne i informacyjne,
 » pobyt w hotelu, obejmujący dwa noclegi 14/15 i 15/16 czerwca 2023 r. oraz pełne wyżywienie od obiadu  

w dniu 15 czerwca 2023 r., do śniadania w dniu 16 czerwca 2023 r.
 » opłatę parkingową
 » organizację czasu wolnego (wieczór regionalny, uroczysta kolacja)
 » wstęp do centrum rekreacyjnego (basen, sauny, łaźnie zapachowe, siłownia, sala fitness, jacuzzi)

Cena nie obejmuje pobytu kierowcy samochodu służbowego. 

*Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16:00 i trwa do godz. 12:00. W wypadku wcześniejszych przyjazdów udostępnienie zarezerwowanych pokoi 
hotelowych uzależnione będzie od ich dostępności.

Kontakt:
Elżbieta Szczeklik, Jarosław Biały
tel. 14 637 25 37, 785 780 376, 785 780 378, 785 780 370; fax. 14 637 25 33, 
e-mail: elzbieta.szczeklik@grupaazoty.com, jaroslaw.bialy@grupaazoty.com

XXV Jubileuszowa Konferencja

Trendy Ekorozwoju 
w Przemyśle Chemicznym

Zielony wodór
- konieczna alternatywa surowcowa i energetyczna.

14-16 czerwca 2023
Hotel Mercure Kasprowy
Zakopane


