АНКЕТА УЧАСНИКА

УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ФОРУМ
м. Варшава, 26-28 травня 2010 року
Заповнену анкету просимо надіслати на факс: +48 22 332 73 99 або e-mail: forum@upf.com.pl
Прізвище та ім’я учасника

Назва підприємства/організації, посада

1.
2.
3.
Просимо вислати коротку інформацію про специфіку та напрямки діяльності Вашої фірми (до 400 знаків) українською мовою:

Контактна особа (ПІБ, тел., факс, поштова адреса, e-mail):

Вкажіть вид транспорту, яким Ви прибудете до Варшави, з метою забезпечення для Вас перевезення до готелю:
Літак (дата, № рейсу, год. прибуття)_________________________
Поїзд (дата, № поїзду год. прибуття)_________________________
Автомобіль (Номер, марка, день прибуття)___________________
Інше ___________________________________________________

 Потребую перевезення до готелю
 Не потребую перевезення до готелю

Радимо скористатись послугами авіакомпанії «Аеросвіт»: прибуття з Києва до Варшави о 8.40 год. 26 травня 2010 р. рейсом VV 207,
повернення 28 травня рейсом VV214 о 16.20 год., або повернення 29 травня 2010 р. рейсом VV 208 о 09.20 год.
Протягом перебування у Варшаві буде забезпечено перевезення учасників Форуму комфортними автобусами до місць проведення
Форуму згідно з Програмою. Радимо скористатись з усіх пропонованих організаторами перевезень. Просимо вказати:
 потребую автобусне перевезення по Варшаві

 не потребую автобусного перевезення по Варшаві

За Вашим бажанням організатори Форуму можуть забронювати для Вас проживання в Готелях партнерських Форуму в Варваші
Просимо забронювати _____ номер/номери від ______ до _____ травня для ____ особи/осіб
Не потребуємо готелю
 Готель Sheraton *****

 одномісний номер типу «double-room» 135 євро/доба
 одномісний номер типу «delux» 155 євро/доба
 двомісний номер 160 євро/доба

 Готель Radisson SAS *****

 одномісний номер типу «double-room» 115 євро/доба
 одномісний номер типу «delux» 155 євро/доба
 двомісний номер 160 євро/доба

 Готель Ібіс - Cтаре Місто ***

 одномісний номер типу «double-room» 70 євро/доба
 двомісний номер 100 євро/добa

Реєстраційний внесок учасника Форуму складає 350 євро. У вартість входить візова підтримка, транспортне забезпечення у Варшаві, участь у
всіх заходах Форуму, розміщення даних компанії в каталозі участників, база даних участників, забезпечення друкованими матеріалами,
харчування в межах роботи Форуму, культурна та екскурсійна програми. Оплата здійснюється в Евро на банківські реквізити Організаторів
Форуму, компанія отримує повний пакет документів. Проживання в готелі оплачується окремо.

Просимо надіслати заповнену анкету не пізніше 20 квітня 2010 р. на факс: +48 22 332 73 99, e-mail: forum@upf.com.pl
В разі форс-мажорних обставин розглянемо індивідуально Вашу участь у Форумі.

Засвідчуємо, що ознайомились з Програмою та Правилами участі у Форумі.
__________________________________________/_________________________/
(Прізвище, ім‘я, по-батькові)

(Підпис)

Дата _________________________ Печатка ______________________________

