
Oświadczenie 

........................................................ 

(nazwa wystawcy) 

zgłasza udział jednego przedstawiciela w warsztatach branżowych pod hasłem HEART OF 
EUROPE ROAD SHOW odbywającym się w dniach 26-29 kwietnia 2016 na rynku 
skandynawskim i fińskim oraz zobowiązuje się do współfinansowania części kosztów udziału 
w kwocie 8 000 SEK /uczestnika (osiem tysięcy SEK). 

Obciążenie powyższą kwotą nastąpi na podstawie noty księgowej a podatek VAT nie będzie 
dodatkowo naliczany.  

Kwota obejmuje współfinansowanie następujących kosztów: 
- przepłynięcie promem DFDS na trasie Kopenhaga – Oslo, zakwaterowanie w kabinie 1-
osobowej wewnętrznej; 
- przelot w klasie ekonomicznej samolotem Norwegian Air na trasie Oslo – Helsinki z jedną 
torbą bagażu głównego o wadze do 20 kg wg podanego programu; 
- przepłynięcie promem Viking Line na trasie Helsinki – Sztokholm wg podanego programu; 
zakwaterowanie w kabinie jednoosobowej wewnętrznej; 
- zakwaterowanie w hotelu: jeden nocleg w pokoju jednoosobowym z łazienką w pobliżu 
miejsca spotkań w Helsinkach; 
- cztery kompleksowo zorganizowane imprezy warsztatowe według programu wraz z 
wynajęciem sal, sprzętem konferencyjnym oraz cateringem. 

Kwota nie obejmuje kosztów ponoszonych przez uczestnika indywidualnie:  
- przelotu na trasie Polska – Kopenhaga oraz Sztokholm – Polska; uprzejmie prosimy o 

dostosowanie dolotów do harmonogramu imprezy; 
- transportu podczas przemieszczania się między środkiem transportu / hotelem a miejscem 

spotkań; 
- posiłków podczas trwania imprezy; 
- kosztów ubezpieczenia KL i NNW na czas trwania imprezy; 
- przewozu bagażu ponad limity wskazane przez przewoźników w stosownych klasach 

rezerwacyjnych. 

Ramowy program imprezy: 
26 kwietnia 2016 - Kopenhaga - Ambasada Węgier 
10:00  spotkanie w miejscu warsztatów, zapoznanie uczestników Road Show ze szczegółami 
 technicznymi imprezy 
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11:00 - 14:00  warsztaty branżowe z uczestnikami duńskiej branży turystycznej w formie free 
 flow; podczas spotkania serwowany jest lunch. 
14:30 przemieszczenie się na terminal DFDS (koszt własny). 
16:30 odpłynięcie promu DFDS do Oslo. Zakwaterowanie w kabinach jednoosobowych. 
27 kwietnia 2016 - Oslo - Ambasada Węgier 
09:45  przypłynięcie promu DFDS na terminal w Oslo. 
10:00 przemieszczenie się na miejsce warsztatów (koszt własny). 
11:30 - 14:30 warsztaty branżowe z uczestnikami norweskiej branży turystycznej w formie 
 free flow; podczas spotkania serwowany jest lunch. 
15:00 - 21:00 czas wolny i przemieszczenie się na lotnisko  Oslo Gardermoen (koszt  
 własny). 
21:00 odlot samolotem linii Norwegian Air Shuttle do Helsinek. 
23:25 przylot do stolicy Finlandii; przejazd do hotelu (koszt własny); zakwaterowanie w 
 hotelu nieopodal miejsca warsztatów - pokoje jednoosobowe z łazienkami. 
28 kwietnia 2016 - Helsinki - Ambasada Republiki Czeskiej 
11:00 - 14:00  warsztaty branżowe z uczestnikami fińskiej branży turystycznej w formie free 
 flow; podczas spotkania serwowany jest lunch. 
14:30 przemieszczenie się na terminal Viking Line (koszt własny). 
17:30 odpłynięcie promu Viking Line do Sztokholmu. Zakwaterowanie w kabinach  
 jednoosobowych wewnętrznych. 
29 kwietnia 2016 - Sztokholm - Ambasada Węgier 
10:00 przypłynięcie promu Viking Line do Sztokholmu. Przejazd na miejsce warsztatów 
 (koszt własny). 
11:30 - 14:30 warsztaty branżowe z uczestnikami szwedzkiej branży turystycznej w formie 
 free flow; podczas spotkania serwowany jest lunch. 
15:00 indywidualne przejazdy na lotnisko (koszt własny). 

W ramach każdego spotkania każdy wystawca będzie miał do dyspozycji stolik barowy. 
Niestety nie mamy możliwości zapewnienia podłączenia do prądu, prosimy więc o zabranie 
przygotowanego sprzętu.  

Ponadto uczestnik zobowiązuje się do ufundowania nagrody na loterie. Zależnie od rodzaju 
oferowanych usług może być to weekendowy pobyt w hotelu lub cały pakiet pobytowy. 
Zagraniczny Ośrodek Polskiej Organizacji Turystycznej rezerwuje sobie prawo do 
wykorzystania ufundowanych nagród w trakcie warsztatów oraz w kolejnych imprezach 
promocyjnych na rynkach nordyckich – po uprzednim uzgodnieniu z fundatorem. 



Warunki płatności: 

Powyższą kwotę należy wpłacić przed imprezą po otrzymaniu z ZOPOT Sztokholm noty 
obciążeniowej, zgodnie z terminami podanymi na nocie. Brak wpłaty w podanym terminie 
może skutkować anulacją udziału uczestnika w imprezie. 

Rezygnacja z udziału w imprezie po dokonaniu zgłoszenia oznacza obciążenie Wystawcy 
przez ZOPOT Sztokholm kosztami faktycznie poniesionymi w związku z organizacją 
imprezy, które jednak nie mogą przekraczać kwoty współfinansowania określonej w 
niniejszym oświadczeniu. Jednocześnie istnieje możliwość znalezienia partnera, który 
przejmie zobowiązania Wystawcy w zakresie uczestnictwa w imprezie i poniesie dodatkowe 
koszty związane ze zmianą danych uczestnika. Zagraniczny Ośrodek Polskiej Organizacji 
Turystycznej w Sztokholmie zastrzega sobie prawo do akceptacji firmy, przejmującej 
uczestnictwo w warsztatach. 

W przypadku zmiany przedstawiciela Wystawcy podczas trwania imprezy Wystawca 
pokrywa wszelkie dodatkowe koszty, powstałe z tego tytułu. 

Dane uczestnika, reprezentującego Wystawcę: 

Termin odesłania wypełnionego zgłoszenia upływa dnia  7 marca 2016 r. 

....................................................                                .................................................................. 

Miejsce, data       Podpis Wystawcy

Nazwa Firmy

Adres  

Imię i Nazwisko Uczestnika (zgodne 
z dowodem osobistym)

Adres mailowy

Adres strony internetowej Wystawcy

Telefon stacjonarny

Telefon komórkowy

Data urodzenia


