
OPŁATY KONFERENCYJNE

1. FEE  konferencyjne  -  Uczestnicy  wnoszą  opłatę  konferencyjną  za  uczestnictwo  w
konferencji  na  podstawie  faktury  proforma  wygenerowanej  elektronicznie  w  systemie
rejestracyjnym 
Faktury będą automatycznie wysyłane na podany w trakcie rejestracji adres e-mailowy

FEE konferencyjne obejmuje:
 udział w wykładach
 udział w wystawie firm
 wyżywienie: przerwy kawowe, 3 obiady oraz kolacja w dn. 6.10.2022
 udział w uroczystej kolacji w dniu 5.10.2022
 materiały konferencyjne
 Certyfikat uczestnictwa (w tym dla personelu medycznego twarde punkty 

edukacyjne)

FEE konferencyjne:

 Uprzejmie informujemy, iż o wysokości opłaty decyduje termin wpłaty, a nie data
rejestracji 

opłata wczesna (do 31.08.2022)  – 700 zł + 23% VAT  (861 zł)

opłata późna (po 31.08.2022)  – 800 zł + 23% VAT (

osoba towarzysząca (udział w uroczystej kolacji) - 150 zł

Jednostka może skorzystać ze zwolnienia z VAT jedynie po wypełnieniu, podpisaniu (podpisem 
elektronicznym przez osobę upoważnioną) i przesłaniu Oświadczenia (dostępne w systemie 
rejestracyjnym) na adres mailowy stefaniuk.e@szpital.elk.pl  

W przypadku nie posiadania podpisu elektronicznego prosimy wypełnione Oświadczenie 
zeskanować i wysłać mailem, a oryginał pocztą lub kurierem na adres: 

Księgowość "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.
ul. Baranki 24
19-300 Ełk 

z dopiskiem na kopercie "Konferencja 2022"

2. Każdy z uczestników we własnym zakresie rezerwuje noclegi na czas konferencji

3. Wyłącznie osoby zakwaterowane w Hotelu Rydzewski będą mogły korzystać ze śniadania 
w tym hotelu

4. Pracownicy "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o. nie ponoszą kosztów uczestnictwa w 
Programie Merytorycznym Konferencji (obowiązuje wcześniejsza rejestracja w systemie; 
warunek otrzymania Certyfikatu uczestnictwa)

5. Pracownicy "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o. wnoszą opłatę za udział w uroczystej 
kolacji w Kasie Szpitala
◦ pracownik -  150 zł
◦ osoba towarzysząca -  150 zł

6.   Wykładowcy i zaproszeni goście wraz z osobami towarzyszącymi nie ponoszą   
kosztów uczestnictwa i udziału w uroczystej kolacji

5. Rezerwację noclegów dla wykładowców i zaproszonych gości zapewnia Organizator 
Konferencji

mailto:stefaniuk.e@szpital.elk.pl

