INFORMATOR
II Ogólnopolskiego Zjazdu Sztabów WOŚP
1. Warunkiem uczestnictwa w Zjeździe jest odesłanie wypełnionego formularza uczestnictwa
i opłacenie tego uczestnictwa zgodnie z kalkulacją zawartą poniżej.
2. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc w Zjeździe mogą brać udział 2 lub 3 osobowe
reprezentacje z danego Sztabu. Dzięki temu w Zjeździe będzie mogło wziąć udział jak
najwięcej Sztabów. Przysługuje jeden formularz zgłoszeniowy na Sztab. W szczególnych
przypadkach, rozpatrywanych indywidualnie; w sytuacji wolnych miejsc, Organizator może
podjąć decyzję o zwiększeniu delegacji z danego Sztabu.
3. O udziale w Zjeździe decyduje kolejność zgłoszeń z poszczególnych Sztabów – do
wyczerpania limitu miejsc.
4. Zjazd obędzie się w siedzibie Miejskiego Domu Kultury Bogucice-Zawodzie w
Katowicach przy ul. Markiefki 44a.
5. Opłata za uczestnictwo w Zjeździe wynosi 250 zł/os. i w niej zawierają się wszystkie
koszty związane z organizacją Zjazdu (materiały, posiłki, catering, Internet, multimedia)
6. Opłata za nocleg dla osób chcących skorzystać z tej opcji wynosi 125 zł/os. za dobę.
7. Dostępne warianty uczestnictwa w Zjeździe:
Wariant I: uczestnictwo bez noclegów – 250 zł/os.
Wariant II: uczestnictwo z jednym noclegiem (piątek-sobota) – 375 zł/os.
Wariant III: uczestnictwo z jednym noclegiem (sobota-niedziela) – 375 zł/os.
Wariant IV: uczestnictwo z pełnym noclegiem (piątek – sobota – niedziela) – 500 zł/os.
8. Formularz jak również program można pobrać ze strony www.sztab5934.eu w zakładce: II
Zjazd Sztabów. Tam też dostępna jest mapka z zaznaczonymi miejscami ważnymi dla Zjazdu
(dworzec PKP, miejsce Zjazdu, miejsce noclegów).
9. Opłata za uczestnictwo w Zjeździe nie podlega zwrotowi. W przypadku zdarzeń losowych
można zastąpić swój udział w Zjeździe inną osobą. (fakt ten należy zgłosić Organizatorowi)
10. Wpłat za uczestnictwo w Zjeździe należy dokonywać na nr konta: 82 1090 2037 0000
0001 3018 4594Media Events Marketing Mirosław Riedelz dopiskiem: Zjazd Sztabów miejscowość i numer Sztabu (np. Zjazd Sztabów - Katowice 5934) – ułatwi to weryfikację
wpłat.Prosimy, aby wpłaty były zgodne z opcją Waszego uczestnictwa (z noclegiem lub bez).
Po dokonanej wpłacie zostanie wystawiona faktura VAT tym Uczestnikom, którzy taką
potrzebę wyrazili w formularzu zgłoszeniowym.

11. Prosimy, aby każda delegacja przygotowała do wspólnego zdjęcia swoją tzw. wizytówkę
czyli coś na wzór baneru, transparentu z numerem Sztabu i miejscowością (wzorem ubiegłego
roku).
12. Parking bezpośrednio przy budynku MDK (miejsce zjazdu) przeznaczony jest wyłącznie dla
Gości Zjazdu. Uczestnicy Zjazdu zostaną poinformowani o możliwościach parkingowych w
formie specjalnej mapki (na stronie internetowej: www.sztab5934.eu).
13. Na terenie, na którym odbywać się będzie Zjazd będzie możliwość skorzystania z
bezpłatnego WI-FI. Informacja o sieci i dostępie zostanie Wam przekazana podczas porannej
recepcji.
14. Wszyscy Uczestnicy z opcją noclegu otrzymają niezbędne informacje o miejscu noclegu
oraz sposobie zakwaterowania i dotarcia do obiektu hotelowego bezpośrednio przed Zjazdem
(w sierpniu).
15. Podczas porannej recepcji, przed rozpoczęciem Zjazdu, każdy Uczestnik otrzyma imienny
identyfikator, który będzie uprawniał do poruszania się i przebywania na terenie Zjazdu.
Prosimy o noszenie go w widocznym miejscu.
16. Jeżeli napotkacie trudności lub zrodzą się Wam pytania dotyczące Zjazdu to jesteśmy do
Waszej dyspozycji: pod adresem mailowym: kontakt@sztab5934.eu lub szef@sztab5934.eu

Z niecierpliwością czekamy już na spotkanie z Wami!
Ekipa Sztabu #5934
Miejskiego Domu Kultury Bogucice-Zawodzie w Katowicach

