
Informacje Organizacyjne

1. Termin Kongresu

16  - 18 czerwca 2007(sobota - poniedziałek)

2. Miejsce Kongresu

 Warszawa (Sejm, ul. Wiejska 4/6/8, wejście główne, Sala Kolumnowa, wejście główne – C-1) 
       16  czerwca 2007 (sobota);

Rozpoczęcie rejestracji: godzina 8:30; rozpoczęcie obrad: godzina 9:30.

 Województwo Lubelskie (Lublin, województwo) – 17 i 18 czerwca 2007 (niedziela, poniedziałek);   
Powrót do Warszawy – godziny  wieczorne;

3. Uczestnictwo
Udział w Kongresie jest nieodpłatny

4. Zakwaterowanie

 Rezerwacja i koszty noclegu w Województwie Lubelskim (17/18 czerwca) zapewnione zostaną przez 
organizatorów

 Rezerwacja i koszty noclegów w Warszawie (15/16 oraz 16/17) pozostają w gestii uczestników. 

PAIiIZ będzie pośredniczył  jedynie w rezerwacji  w dwóch hotelach w Warszawie;  Hyatt i  Radisson 
SAS, w których uzyskał preferencyjne warunki finansowe dla Gości Kongresu (ceny w karcie zgłoszenia  
uczestnika). Osoby zainteresowane rezerwacją w tych hotelach powinny zaznaczyć to w Karcie.
Noclegi w innych hotelach należy rezerwować indywidualne. Dla ułatwienia podajemy wykaz   i strony  
internetowe hoteli, które oferowały wolne miejsca w terminie Kongresu:

Hotel Sheraton, www.sheraton.com; Hotel  Polonia Palace, www.poloniapalace.com; 
Novotel, www.orbis.pl/pl/novotel/warszawa/novotel_warszawa_centrum; Maria, www.hotelmaria.pl
Metropol,  www.hotelmetropol.com.pl/index.php?home,eng Dedek Park, www.dedek.pl; 

               Tina, www.hoteltina.giorgi.pl

Szczegółowe informacje dotyczące rezerwacji noclegów prosimy uzgadniać z Panią Karoliną Frątczak 
tel. +48 22 334-98-72, e-mail: karolina.fratczak@paiz.gov.pl

5. Transport
Przejazdy  autokarowe  zostaną  zapewnione  przez  organizatorów  podczas  całego  Kongresu. 
Indywidualnie  należy  dojechać  na  rozpoczęcie  obrad  pierwszego  dnia  do  Sejmu  oraz  do  miejsca  
noclegu po uroczystej kolacji z hotelu Victoria, w pierwszym dniu Kongresu.
We własnym zakresie należy również zgłosić się na postój autokarów na ulicę Wiejską 4/6/8, (vis a vis  
głównego wejścia do Sejmu), w drugim dniu Kongresu 17 czerwca 2007 (niedziela), przed wyjazdem do  
Lublina.

6. Spotkania biznesowe
Uczestnicy będą mogli w czasie całego Kongresu wziąć udział w rozmowach biznesowych przy stolikach  
branżowych (tematycznych) określonych na kartach zgłoszenia.

7. Język obrad
Językiem obrad jest język polski. Obrady będą tłumaczone na język angielski symultanicznie.

Osobą koordynującą projekt  jest  Pani  Hanna Rakowska z  Departamentu  Współpracy Regionalnej  
PAIiIZ ; e-mail: hanna.rakowska@paiz.gov.pl 
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