
                                                                                              
 

 

Informacje organizacyjne  

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONFERENCJI   

Udział w konferencji i/lub warsztatach należy zgłosić poprzez przesłanie uzupełnionego formularza zgłoszeniowego 
do dnia 27 marca 2017 r. Wszystkie zgłoszenia nadesłane po tym terminie, będą również uprawniać do 
bezpłatnego udziału w konferencji i/lub warsztatach, jednak ze względu na ograniczoną liczbę talonów na lunch nie 
gwarantujemy zapewnienia tego świadczenia.  
 
Wejście na konferencję i warsztaty jest bezpłatne - na podstawie przesłanych pocztą zaproszeń na konferencję  
oraz biletów wstępu na targi. W recepcji konferencyjnej zaproszenie będzie wymienione na identyfikator 
upoważniający do wstępu na targi. Do identyfikatora wydany zostanie talon na lunch. 
 
Uczestnicy konferencji i/lub warsztatów mogą dostać się na teren targów (w dniach 7 i 8 kwietnia): wejściem 
głównym lub wejściem do Centrum Kongresowego (obydwa wejścia zlokalizowane przy ul. Zakładowej), bądź 
bramą wjazdową nr 6, (wjazd od ul. Kongresowej). Parking dla uczestników konferencji zlokalizowany jest na 
terenie targów za bramą nr 6, przy Centrum Konferencyjnym. Na załączonej mapce zaznaczone zostały wejścia i 
parking dla uczestników konferencji i/lub warsztatów. 
 

 
PAKIET  KONFERENCYJNY 

W ramach pakietu organizatorzy zapewniają bezpłatnie: 

 udział w międzynarodowej konferencji w dniach 7 kwietnia 2017 r. 

 udział w wybranych warsztatach w dniu 7 – 8 kwietnia 2017 r. 

 udział w spotkaniach B2B w dniu 7 kwietnia 2017 r. 

 wyżywienie: przerwy kawowa i lunch (tylko za okazaniem talonu na lunch) w dn. 7 kwietnia 2017 r.  

 pakiet materiałów konferencyjnych 

 parking 

 wstęp na 4 imprezy targowe w dniach 7 - 9 kwietnia 2017 r:  

 IX Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL  

 II Międzynarodowe Targi Zdrowia i Urody Health&Beauty  

 XXIV Targi Ogrodnicze i Działkowe OGRÓD i TY 

 XXIV Ogólnopolskie Targi Materiałów Budownictwa Mieszkaniowego i Wyposażenia Wnętrz DOM 

 

WARUNKI FINANSOWE 

 udział w konferencji i warsztatach jest bezpłatny 

 organizatorzy pokrywają koszty lunchu i przerw kawowych w dn. 7.04.2017 r. 

 korzystanie z przerw kawowych jest bezpłatne dla wszystkich uczestników konferencji, 

 do korzystania z lunchu upoważnia jedynie talon wydany przez organizatorów w recepcji konferencji.                                 

 organizatorzy nie pokrywają kosztów noclegów i dojazdu 

  organizatorzy nie pokrywają kosztów wyżywienia w dn. 8.04.2017 r.  

ZGŁOSZENIA 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy proszę przesłać w terminie do dnia 27 marca 2017 r. (poniedziałek): 

 na adres e-mail: a.lypacz@swietokrzyskie.travel  

 lub pocztą na adres: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego 
ul. Ściegiennego 2 pok. 32, 25-033 Kielce, Polska  
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OSOBY DO KONTAKTU 

Koordynator konferencji: 

Aniceta Adamczak – Łypacz - ROTWŚ (formularze zgłoszeniowe, udzielanie informacji, potwierdzenia udziału w 

konferencji, warsztatach i spotkaniach B2B)  

tel. +48 41 361 80 57 wew.23, kom. +48 515 062 075, a.lypacz@swietokrzyskie.travel 

 

Zespół organizacyjny konferencji:  

Anna Chałacińska - ROTWŚ (udzielanie informacji o konferencji, warsztatach i spotkaniach B2B) 

 tel. +48 41  361 80 57 wew. 25, kom. 501 191 044  

Regionalne Centrum Informacji Turystycznej - ROTWŚ (udzielanie informacji o konferencji, warsztatach i 

spotkaniach B2B),  tel. +48 41 348 00 60 

Koordynator targów: 

Aneta Pastuszka, Targi Kielce (zamawianie powierzchni wystawienniczej, obsługa techniczna stoisk) 

 tel. +48 41 365 14 16, kom. 606 731 843, pastuszka.aneta@targikielce.pl  

Koordynator wyjazdu studyjnego: 

Małgorzata Donoch, (udzielanie informacji na temat wyjazdu studyjnego) 

tel. +48 608 496 163, m.donoch@vp.pl  

POZOSTAŁE INFORMACJE 

 restauracje i bary szybkiej obsługi dostępne w halach F (hala targów Agrotravel) i C (hala targów DOM) 

 odjazd autokarów na wyjazdy studyjne w dn. 8.04.2017:  - parking na terenie targów przy bramie 

wjazdowej nr 3 (od ul. Zakładowej), odjazd: ok. godz. 14.30 
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