
 

 

                                   

 

 
 
 

XI Polsko-Saksońskie Forum Gospodarcze: IT- klucz rozwoju, 2 grudnia 2015 

Drezno, Steinberger Hotel de Saxe, Neumarkt 9 

 

Misja gospodarcza do Saksonii dla branży IT, 2-3 grudnia 2015  

   
Zapraszamy do udziału w Forum i misji. Prosimy o wybranie opcji uczestnictwa: 

 

kwestie 
organizacyjne: 

opcja I opcja II 

FORUM FORUM I MISJA 

środa 2 grudnia 2015 środa czwartek 2-3 grudnia 2015 

  
 zaproszenie do udziału w misji 

skierowane jest wyłącznie do firm  
z branży IT 

 

  
udział w misji jest możliwy tylko dla 

uczestników Forum (przedsiębiorców 
branży IT, uczestniczących w Forum ) 

termin zgłoszenia 
udziału * 

do piątku 13 listopada 2015r. 

forma zgłoszenia 
udziału 

wysłanie załączonego wypełnionego  formularza  zgłoszeniowego na adres 
justyna.mlynarz@umwd.pl   

oraz 

dodatkowo zgłoszenie online** pod adresem: http://goo.gl/forms/5IDTMPM6zg 

odpłatność udział w forum jest nieodpłatny 
udział w misji gospodarczej jest 

nieodpłatny. Uczestnicy misji pokrywają 
jedynie koszt noclegu 

nocleg nie dotyczy 

Uczestnicy misji pokrywają koszt 
noclegu w Dreźnie we własnym 

zakresie. Organizator zarezerwował 
nocleg ze śniadaniem w  Ibis Hotel 

Dresden,  Königstein (Prager Straße 9, 
01069 Dresden)  -  75 Euro/os./pok. ze 

śniadaniem. 

transport Wrocław-
Drezno-Wrocław 

transport we własnym zakresie transport zapewnia organizator 

 
*  ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. 
** informacje o firmie i życzenia kooperacyjne należy wpisać w j. angielskim online: http://goo.gl/forms/5IDTMPM6zg 
Organzatorzy zastrzegają możliwość zmian w programie  

 
Udział w Forum lub w Forum i misji jest możliwy wyłącznie po otrzymaniu potwierdzenia zgłoszenia 

od organizatorów drogą elektroniczną. 
 
 

Dalsze informacje znajdą Państwo pod adresem:  
www.umwd.dolnyslask.pl/gospodarka lub www.invest-in-saxony.de/forum_pl 

 
 
 
 

http://goo.gl/forms/5IDTMPM6zg
http://goo.gl/forms/5IDTMPM6zg
http://www.umwd.dolnyslask.pl/gospodarka
http://www.invest-in-saxony.de/forum_pl


 

 

                                   

 
 
 
 
 
 
 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
 
 

XI Polsko-Saksońskie Forum Gospodarcze 
Misja gospodarcza do Drezna dla branży IT  

 
 

 tak, zgłaszam chęć udziału w forum 
 

 tak, zgłaszam chęć udziału w forum i misji  
 

 tak, proszę o wiążącą rezerwację pokoju w hotelu Ibis w związku z moim udziałem  

w misji gospodarczej, pokryję koszty noclegu w wysokości 75 Euro/os/pok. 
 
 
Imię i nazwisko: 

 
Funkcja: 

 
Firma: 

 
Adres: 

 
tel. / faks: 

 
e-mail: 

 
strona internetowa 

 
data:                                                        podpis: 

 
 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do filmowania i fotografowania uczestników spotkania oraz publikacji materiału. Przesłane zgłoszenie 
jest automatycznym wyrażeniem przez uczestnika zgody na powyższe działania. 
 

 
 
Osoby do kontaktu: 
 

 Justyna Młynarz, Wydział Gospodarki, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego,  
tel.: +48 71 776 96 96, e-mail: justyna.mlynarz@umwd.pl,  
www.umwd.dolnyslask.pl/gospodarka 

 

 Anna Sikorska, Przedstawiciel WFS w Polsce, Biuro Saksońskiej Agencji Wspierania Gospodarki,  
tel.: +48 71 372 46 31, fax: +48 71 313 11 74, e-mail: wfs.sikorska@saxony.pl,  
www.invest-in-saxony.de/pl 

 

mailto:justyna.mlynarz@umwd.pl
http://www.umwd.dolnyslask.pl/gospodarka
mailto:wfs.sikorska@saxony.pl
http://www.invest-in-saxony.de/pl

