
 

KOSZTY UCZESTNICTWA  

 
1. Ilość uczestników Forum jest ograniczona. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo udziału mają 

członkowie Izby . 

2. Koszty udziału w Forum oraz dodatkowe usługi podczas Forum: 

Tytuł kosztów 
Dla członków 

Izby 

Dla pozostałych 

uczestników 

Wybrana 

usługa
1
 

Opłata rejestracyjna      

przy zgłoszeniu 1 osoby od Firmy 300 zł 350 zł  

dla 2 osób od Firmy/od osoby 250 zł 300 zł  

dla 3 osób i więcej od Firmy/ od osoby 200 zł 300 zł  

Zgłoszenie uczestnictwa po 20.09.14 / od osoby + 10% +10%  

Ubieganie się o wizę na Białoruś      

Opłata wizowa - wiza jednorazowa / Normalny tryb 25 Euro 25 euro  

Opłata wizowa - wiza jednorazowa / Ekspres wiza 50 Euro  50 Euro  

Polisa ubezpieczeniowa  30 zł 30 zł  

Opłata administracyjna od osoby ---   100 zł  

Przejazd autokarem na trasie Warszawa-Brześć-Warszawa 

30.09. - 2.10.2014   

 

Przy zgłoszeniu powyżej 40 osób  125 zł 150 zł  

10-40 osób na autokar 250 zł 275 zł  

Przy zgłoszeniu się 10 osób 300 zł 325 zł  

Stoisko informacyjno-promocyjne - stół i 2 krzesła     
 

wymiary 1x1 m2 350zł 700 zł  

wymiary 2x2 m2 750 zł 1 500 zł  

rozbudowane stoisko 1 000 zł 2 000 zł  

Rozłożenie materiałów, ulotek, ofert przy punkcie rejestracyjnym ---  300 zł 
 

Postawienie banneru /Roll Upu (dla firm, nieposiadających 

stoiska)     

 

na Sali konferencyjnej ---   200 zł  

na holu przed salą konferencyjną ---  100 zł  

Usługi tłumacza indywidualnego przy prowadzeniu rozmów 

biznesowych/ stawka godzinowa  100,00 zł 200,00 zł 

 

Razem koszty udziału w Forum    

 

3. Koszty podane w kwotach netto (do ceny za uczestnictwo doliczany jest podatek VAT zgodnie z obowiązująca stawką - 

obecnie 23%).  

4. Koszt udziału w Forum obejmuje: 

- Udział we wszystkich przedsięwzięciach zgodnie z programem Forum, włączając przerwy kawowe, obiad oraz 

uroczysta kolacja w dniu Forum. 

- Materiały konferencyjne i informacyjne 

- Udział w spotkaniach z partnerami białoruskimi 

- Rezerwacja hoteli 

- Transfer na miejscu 

5. Koszty nie obejmują: 

- Wiza białoruska 

- Ubezpieczenie 

- Pobyt w hotelu 

- Transport do Brześcia i z powrotem 

- Wszystkie usługi dodatkowe, opisane wyżej 

6. Program turystyczny będzie realizowany w razie zainteresowania i wyrażenia chęci przez uczestników oraz zebrania się 

grupy, nie mniejszej niż 10 osób.  

 

                                                 
1
 Należy wyraźnie zaznaczyć opcję, co posłuży podstawą skalkulowania kosztów dla wystawienia faktury. 


