INFORMACJE ORGANIZACYJNE
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONFERENCJI
Udział w konferencji i/lub warsztatach, spotkaniach B2B należy zgłosić poprzez przesłanie uzupełnionego formularza
zgłoszeniowego do dnia 30 marca 2018 r. na adres e-mail: a.chalacinska@swietokrzyskie.travel, Po otrzymaniu
wypełnionego formularza zostanie wysłane zaproszenie na konferencję. W recepcji konferencyjnej (zlokalizowanej
w Centrum Kongresowym, przy Sali Omega) zaproszenie będzie wymienione na identyfikator upoważniający do
wstępu na targi. Zaproszenie na konferencję będzie wysłane na adres wskazany w formularzu.
Uwaga! Jeżeli zaproszenie ma być wysłane na inny adres niż instytucji, proszę o uzupełnienie na formularzu adresu
do korespondencji.
Spotkania B2B z konkretnymi tour-operatorami oraz ekspertami będą umawiane po przesłaniu formularza
zgłoszeniowego.
Wejście na konferencję i warsztaty jest bezpłatne - na podstawie przesłanych pocztą zaproszeń na konferencję lub
biletów wstępu na targi.
Uczestnicy konferencji i/lub warsztatów mogą dostać się na teren targów (w dniach 20 i 21 kwietnia): wejściem
głównym (Terminal Wschodni) lub wejściem nr 1 do Centrum Kongresowego (obydwa wejścia zlokalizowane przy ul.
Zakładowej), bądź bramą wjazdową nr 6, (wjazd od ul. Kongresowej). Parking dla uczestników konferencji
zlokalizowany jest na terenie targów za bramą nr 6, przy Centrum Konferencyjnym. Na załączonej mapce zaznaczone
zostały wejścia i parking dla uczestników konferencji i/lub warsztatów. Prosimy o każdorazowe zabieranie ze sobą
zaproszenia lub identyfikatora konferencyjnego na teren targów.

PAKIET KONFERENCYJNY
W ramach pakietu organizatorzy zapewniają bezpłatnie:
 udział w międzynarodowej konferencji w dniach 20-21 kwietnia 2018 r.
 udział w wybranych warsztatach w dniu 20-21 kwietnia 2018 r.
 udział w spotkaniach B2B w dniu 20 kwietnia 2018 r.
 wyżywienie: przerwa kawowa i lunch w dn. 20 kwietnia 2018 r.
 wyżywienie: przerwa kawowa w dn. 21 kwietnia 2018 r
 pakiet materiałów konferencyjnych
 parking za bramą wjazdową nr 6
 wstęp na 6 imprez targowych w dniach 20-22 kwietnia 2018 r:
•
•
•
•
•
•

X Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Aktywnej AGROTRAVEL&Active Life
III Międzynarodowe Targi Zdrowia i Urody Health&Beauty
XXV Targi Ogrodnicze i Działkowe OGRÓD i TY
XXV Ogólnopolskie Targi Materiałów Budownictwa Mieszkaniowego i Wyposażenia Wnętrz DOM
VII Ogólnopolskie Targi Rzemiosła Artystycznego RĘKODZIEŁO
Salon Produktów Ekologicznych ECO-STYLE

WARUNKI FINANSOWE




udział w konferencji i warsztatach jest bezpłatny
organizatorzy pokrywają koszty lunchu i przerwy kawowej w dn. 20.04.2018 r.
organizatorzy pokrywają koszt przerwy kawowej w dn. 21.04.2018 r.
•



korzystanie z lunchu i przerw kawowych jest bezpłatne dla wszystkich uczestników konferencji,

organizatorzy nie pokrywają kosztów noclegów i dojazdu

ZGŁOSZENIA
Wypełniony formularz zgłoszeniowy proszę przesłać w terminie do dnia 30 marca 2018 r. (piątek):
 na adres e-mail: a.chalacinska@swietokrzyskie.travel
 lub pocztą na adres: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego
ul. Ściegiennego 2 pok. 32, 25-033 Kielce, Polska

OSOBY DO KONTAKTU
Zespół organizacyjny konferencji:
Anna Chałacińska - ROTWŚ (udzielanie informacji o konferencji, warsztatach)
tel. +48 41 361 80 57 wew. 25, kom. 501 191 044
Anna Kowalska- Regionalne Centrum Informacji Turystycznej - ROTWŚ (udzielanie informacji o spotkaniach B2B),
tel. +48 41 348 00 60, kom. 517 960 030
Koordynatorzy targów:
Targi Kielce (zamawianie powierzchni wystawienniczej, obsługa techniczna stoisk):
- Katarzyna Magdziarz, tel. 41/ 365 12 07, kom. 608 023 026, e-mail: magdziarz.katarzyna@targikielce.pl
- Piotr Włodarski, tel. 41/ 365 14 60, kom. 518 419 170
e-mail: wlodarski.piotr@targikielce.pl

POZOSTAŁE INFORMACJE
 restauracje i bary szybkiej obsługi dostępne w hali C (hala targów DOM) oraz na stoiskach gastronomicznych
zlokalizowanych wokół hal

