
 
Zgłoszenie udziału 

8 Wschodniosaksońskie Dni Branży Maszynowej 
w Centrum Transferu Technologii i Przedsiębiorczości - TGZ Bautzen GmbH 

Preuschwitzer Straße 20, D-02625 Bautzen 
 

Prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do dnia 20 września 2017 r. 
do Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 

na adres: e-mail: jerzy.kusnierz@karr.pl  
 
Ja/my wezmę/weźmiemy udział w: 
 

     25.10.2017 
 
 

• Forum Innowacji  
udział bezkosztowy 

  ........ osoba / osób    1. nazwisko:…………….… imię:………………….. 

  2. nazwisko: ...................... imię:............................ 
 3. nazwisko: ...................... imię:............................ 

 

• Giełdzie kooperacyjnej  
opłata rejestracyjna  20,00 € netto / osoba    (członkowie TEAM 22 – zniżka 50 %)  

  ........ osoba / osób 1. nazwisko:…………….… imię:………………….. 

  2. nazwisko: ...................... imię:............................ 
 3. nazwisko: ...................... imię:............................ 

 

• Wystawie towarzyszącej 
Prosimy o rezerwację stoiska informacyjnego o powierzchni ........... m²  
Koszt: 40,00 € netto/m² (cena uwzględnia następujące wyposażenie: ścianki, stoły i krzesła) 

 gniazdo elektryczne (bez przedłużacza - proszę o zaopatrzenie się w przedłużacz o 
długości ok. 3 m) 

 stoły, liczba   

 krzesła, liczba 
 

     Chcielibyśmy zaprezentować następujące eksponaty: ________________________________ 
  
 ___________________________________________________________________  
 

 w przyjęciu dla przedsiębiorców 

      udział bezkosztowy 
........ osoba / osób    1. nazwisko:…………….… imię:………………….. 
  2. nazwisko: ...................... imię:............................ 
 3. nazwisko: ...................... imię:............................ 
 

             
Proszę o wybranie opcji dojazdu:  

 wyjazd busem spod KARR S.A. Jelenia Góra (Parking Galerii Karkonoskiej od ul. Kilińskiego,  
58-500 Jelenia Góra) ok. godz. 7.15 (bezpłatny transport zorganizowany przez KARR S.A.)  
 

 transport we własnym zakresie. 
 
 

• Bilet wstępu dla odwiedzających na zaproszenie uczestniczących przedsiębiorców 
 

     5,00- € / bilet (opłata zostanie policzona wg rzeczywistej liczby wykorzystanych biletów)   

liczba:       
 

mailto:jerzy.kusnierz@karr.pl


 
 
 

• Proszę o rezerwację noclegu w ramach kontyngentu w hotelu BEST WESTERN PLUS 
 

Pokój jednoosobowy (ze śniadaniem):  70,00 € brutto/noc 
Pokój dwuosobowy (ze śniadaniem):  90,00 € brutto/noc 

pokój 1-os.         od.............do.........10.2017 
 
nazwisko, imię: 1. .................................................... 

   nazwisko, imię: 2. .................................................... 
    pokój 2-os.         od..............do..........10.2017    
  

nazwisko, imię: 1. .................................................... 
    nazwisko, imię: 2. .................................................... 
 
W celu potwierdzenia rezerwacji pokoju otrzymacie Państwo od TGZ formularz rezerwacyjny, 
który po wypełnieniu prosimy o przesłanie bezpośrednio do hotelu. 

        

•   26.10.2017  Wizyty w przedsiębiorstwach 
 

 Firma HAVLAT Präzisionstechnik GmbH, 02763 Zittau 
 Centrum Tworzyw Sztucznych - IWU Fraunhofer Kunststoffzentrum   
   Oberlausitz, 02783 Zittau 

 
 Przejazd autobusem z Bautzen  
 opłata za przejazd 10,00 € netto / osoba | obiad 20,00 € / osoba (bez napoi) 

 ........ osoba / osób   1. nazwisko:…………….… imię:………………….. 
  2. nazwisko: ...................... imię:............................ 
 3. nazwisko: ...................... imię:............................ 
 
alternatywnie: przejazd własnym samochodem    bez opłat 
           rano  po południu 
 
HAVLAT Präzisionstechnik GmbH              
IWU Fraunhofer Kunststoffzentrum Oberlausitz          
     
 ........ osoba / osób   1. nazwisko:…………….… imię:………………….. 
  2. nazwisko: ...................... imię:............................ 
 3. nazwisko: ...................... imię:............................ 
 
 
        obiad          liczba osób ( 20,00 € / osoba) 
 

Osoba do kontaktu: .............................................................................................................. 
 
Funkcja / stanowisko: .......................................................................................................... 

Firma, adres:    .............................................................................................................. 

Tel./Fax:   .............................................................................................................. 

E-Mail/Internet: .............................................................................................................. 
 
Unterschrift:  ................................   Firmenstempel:   ........................................... 
 
 
 
Rücktrittsfristen und -gebühren: Rücktrittserklärungen müssen schriftlich erfolgen. Bei Rücktritt bis 31.08.2017  werden keine 
Gebühren erhoben, danach wird die volle Teilnahmegebühr als Stornogebühr in Rechnung gestellt. Alle Preise verstehen sich 
zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.  



 
 

 

Profil firmy - zgłoszenie na giełdę kooperacyjną podczas 
8 Wschodniosaksońskich Dni Branży Maszynowej w dniu 25.10 2017 

(wypełniają tylko uczestnicy giełdy kooperacyjnej) 
 

 

• Oferuję 
 

Moja / nasza firma oferuje następujące usługi: 
 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
…………………….……………………………………………………………………….. 

      ……………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………… 
 
 

• Poszukuję 
 

Poszukuję partnerów w zakresie: 
 
……………………………………………………………………………………………   
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

     ……………………………………………………………………………………………… 
     ……………………………………………………………………………………………… 
     ……………………………………………………………………………………………… 
     ……………………………………………………………………………………………… 
     ……………………………………………………………………………………………… 
 
Po zgłoszeniu udziału udostępniona zostanie lista zgłoszonych przedsiębiorstw oraz możliwa 
będzie rezerwacja terminów w systemie online.  
 
W tym celu proszę / prosimy o przesłanie loginu oraz hasła dostępu na adres:  
 
Imię i nazwisko: ...................................................................................................... 

Firma, adres:    ...................................................................................................... 

Tel./Fax:   ...................................................................................................... 

E-Mail/Internet: ...................................................................................................... 
 
 
 
 
Podpis:  ................................   Pieczątka firmowa:   .................................... 
 

 

 


