Mamy zaszczyt zaprosić do udziału
w XVII Światowej Konferencji Gospodarczej Polonii
Konferencja odbędzie się 14-15-16 czerwca 2014 - w salach i ogrodach Biblioteki Narodowej
w Warszawie oraz w Regionie Lubelskim, gdzie przewidziane są spotkania z przedsiębiorcami.
Zapraszamy do udziału w wyjątkowym wydarzeniu, bo umożliwiającym nawiązanie kontaktów
z przedsiębiorcami polonijnymi z kilkudziesięciu krajów świata i Polski oraz wysłuchanie osobistych
opinii o wielu różnych rynkach, co ma szczególną wartość.
Konferencję zainauguruje Pani Elżbieta Bieńkowska, Wicepremier i Minister Infrastruktury
i Rozwoju. Wskaże na szeroką skalę podejmowanych inwestycji modernizujących wytwórczość przyspieszenie innowacyjne, z wykorzystaniem funduszy unijnych.
Pani Prof. Danuta Hübner, b.komisarz, przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego PE wskaże
na ukierunkowane wspieranie przekształceń gospodarki polskiej ze środków unijnych
a Pan Prof.Witold Koziński, Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego - omówi uwarunkowania
zabezpieczające stabilność waluty krajowej.
Zróżnicowaną terytorialnie i branżowo, wolną od obciążeń podatkowych, wspomaganą logistycznie
ofertę na korzystne inwestycje przedstawi Pan Piotr Wojaczek, Przewodniczący Konferencji Specjalnych
Stref Ekonomicznych, Prezes SSE Katowice.
Zapowiedziane wystąpienia przedstawicieli środowisk gospodarczych Polonii - rozpocznie
Pan dr Andrzej Hubert Willmann, ekspert rynków kapitałowych Kanada-USA, podejmując sprawę
postrzegania rozwoju polskiej gospodarki - w kontekście intensywnych zmian w technologiach,
pozyskiwaniu nowych źródeł energii - Trzeciej Rewolucji Przemysłowej.
Przewidziane są również wystąpienia przedstawicieli władz samorządowych Regionu KujawskoPomorskiego i Miasta Torunia.
Tradycyjnie już - po zakończeniu obrad - koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego
a następnie uroczyste spotkanie integracyjne. Stół biesiadny - to prezentacja kuchni polskiej,
znakomitych produktów, znanych, wartych poznania i rekomendowania.
Udział w Konferencji jest otwarty dla Państwa partnerów ze środowisk gospodarczych Polonii.
Serdecznie zapraszamy
Zbigniew Ludger Olszewski
Prezes Zarządu
Prosimy o dokonywanie rejestracji za pomocą formularza na stronie internetowej
www.fundacjapolonia.pl. Jeśli jest to z jakichkolwiek przyczyn niemożliwe, prosimy użyć załączonej
faxowej Karty Zgłoszenia.
Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie do zgłaszającego przez organizatora potwierdzenia
udziału na wskazany w formularzu adres e-mail. Ilość miejsc ograniczona.
Kontakt: Zespó ł Koordynacyjny XVII SKGP tel.+48 22 240 42 42 fax. +48 22 378 12 72 ,
konferencja2014@fundacjapolonia.pl

KARTA ZGŁOSZENIA (e-mail - fax)
Zgłaszam udział w XVII Światowej Konferencji Gospodarczej Polonii
14-16 czerwca 2014
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Nazwa Firmy/Instytucji
Adres firmy
Kraj
Telefon stacjonarny / Fax
Telefon komórkowy
Adres e-mail
Adres strony www
Akceptuję koszt udziału w Konferencji:

Pakiet konferencyjny

550 PLN / 130 EURO / 180 USD

Pakiet konferencyjny obejmuje: udział w konferencji, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, lunch, udział w uroczystych spotkaniach integracyjnych

Prosimy o wypełnienie i przesłanie niniejszej karty zgłoszenia oraz dokonanie w ciągu 7 dni wpłaty na poniższy
rachunek bankowy i przekazanie e-mail lub fax

nr rachunku – Alior Bank S.A., Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa, dla rozliczeń:
IBAN PL 23 2490 0005 0000 4530 4956 8608 ( IKG )
SWIFT / (BIC Code): ALBPPLPW - w tytule: (nazwa firmy) oraz (imię i nazwisko wpłacającego)
oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora 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
oświadczam, że zapoznałem się z warunkami uczestnictwa w konferencji zawartymi w pkt. 1-10 poniżej i je akceptuję.

........................................
Data

…......................................
Pieczątka i podpis

Warunki uczestnictwa: 1) Wymogiem koniecznym do uczestnictwa w XVII Światowej Konferencji Gospodarczej Polonii jest przesłanie do organizatora wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszenia., 2)
Zgłaszający nabywa prawo do udziału w obradach konferencji z chwilą przesłania do niego przez organizatora potwierdzenia udziału na wskazany w niniejszym formularzu adres e-mail lub nr fax., 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
(odstąpić od umowy) do dnia 30 maja 2014 r. poprzez pisemne oświadczenie wysłane listem poleconym na adres organizatora, po tym terminie zgłaszający jest zobowiązany wyznaczyć reprezentanta i poinformować
drogą pisemną organizatora, kto w jego imieniu będzie reprezentował firmę., 5) W przypadku gdyby Konferencja miała się nie odbyć zgłaszający zostanie niezwłocznie powiadomiony o tym fakcie przez organizatora.,
6) Zgłaszający oświadcza, że ubezpieczenie przejazdów i pobytu na konferencji oraz wydarzeniach towarzyszących jest w jego gestii., 7) Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w programie
konferencji., 8) Uczestnik wyraża zgodę na publikację jego wizerunku w oficjalnych pokonferencyjnych materiałach marketingowych., 9) Przez uczestnika zagranicznego rozumie się osobę fizyczna lub prawną mającą
miejsce zamieszkania/siedzibę poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej., 10) Przez uczestnika krajowego rozumie się osobę inna niż opisana w punkcie 9.

Warunkiem udziału jest przesłanie do zgłaszającego przez organizatora potwierdzenia udziału na wskazany
w formularzu adres e-mail lub nr fax. Ilość miejsc ograniczona.
Kontakt: Zespół Koordynacyjny XVII 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
e-mail: biuro@fundacjapolonia.pl ; konferencja2014@fundacjapolonia.pl

PROSIMY O ODESŁANIE NA:
biuro@fundacjapolonia.pl lub FAX. +48 22 378 12 72

