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1. REJESTRACJA
Wszyscy uczestnicy Forum Ekonomicznego muszą zarejestrować się poprzez formularz rejestracyjny
za pośrednictwem strony internetowej: www.forum-ekonomiczne.pl
Pełna rejestracja składa się z dwóch etapów.
PIERWSZY ETAP REJESTRACJI
Wypełnienie pierwszego etapu rejestracji oznacza chęć uczestnictwa w Forum Ekonomicznym.
Wypełnienie pierwszego etapu rejestracji nie tworzy zobowiązań finansowych do pokrycia żadnych kosztów.
Po weryfikacji zgłoszenia, na podane adresy e-mail zostanie wysyłany link do drugiego etapu. W pierwszej
kolejności dostęp jest wysyłany do osób zaproszonych oraz do przedstawicieli firm partnerskich.
DRUGI ETAP REJESTRACJI
Drugi etap rejestracji umożliwia:
• załączenie zdjęcia, które zostanie umieszczone na identyfikatorze oraz na liście uczestników Forum
Ekonomicznego,
• redakcję tekstu notki biograficznej (300 znaków ze spacjami),
• wybór materiałów konferencyjnych (program, lista uczestników, raport SGH i Forum Ekonomicznego),
• wybór zakwaterowania,
• rejestrację małżonki/małżonka- osoby towarzyszącej.
Ponadto drugi etap wskazuje wysokość opłaty za organizację pobytu. W przypadku jej wystąpienia uczestnik
jest zobligowany podać dane do faktury. Po wystawieniu faktury dane nie ulegają zmianie.
Dopiero otrzymanie potwierdzenia prawidłowego wykonania drugiego etapu rejestracji oznacza pełną
rejestrację i prawo do udziału w Forum Ekonomicznym.
! Uwaga:
Link do drugiego etapu jest aktywny przez 7 dni od momentu wygenerowania. Niezakończenie
rejestracji w wyznaczonym czasie może być równoznaczne z usunięciem formularza rejestracyjnego
z systemu bez powiadomienia uczestnika.
Zakończenie rejestracji zostanie potwierdzone wiadomością e-mail. Brak wiadomości potwierdzającej
rejestrację oznacza nieprawidłowe wypełnienie formularza drugiego etapu.

W celu dopełnienia formalności należy dokonać opłaty za uczestnictwo w terminach wskazanych
na dokumentach proforma, które zostaną wysłane w ciągu 48h od momentu rejestracji.
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Forum po 5 sierpnia 2022 r. opłata za organizację pobytu
nie podlega zwrotowi.
Każda zamiana rejestracji uczestnika musi zostać zgłoszona drogą mailową na adres: rejestracja@isw.org.pl
Od dnia 23 sierpnia 2022 r. zamiana skutkuje dodatkową opłatą wynoszącą 350 zł +23% VAT.
Po wyczerpaniu miejsc rejestracja zostanie zamknięta. Informacja o tym zostanie zamieszczona
na stronie internetowej Forum Ekonomicznego. Organizator nie przewiduje możliwości rejestracji
na miejscu w Karpaczu.
2. INFOFORUM / APLIKACJA FORUM EKONOMICZNEGO
Zarejestrowani uczestnicy (osoby, które wypełniły formularze pierwszego i drugiego etapu) mają dostęp
do INFOFORUM/aplikacji mobilnej Forum Ekonomicznego. Do INFOFORUM/aplikacji mobilnej Forum
Ekonomiczne należy zalogować się używając osobistego loginu I hasła. INFOFORUM/aplikacja mobilna Forum
Ekonomicznego będzie dostępna najpóźniej do 19 sierpnia.
Po zalogowaniu można:
• Sprawdzić dane osobowe na swoim profilu,
• Sprawdzić przydzielony hotel,
• Zarezerwować transport Wrocław-Karpacz-Wrocław,
• Zobaczyć profile pozostałych uczestników Forum Ekonomicznego,
• Sprawdzić aktualny program Forum oraz program Wydarzeń Kulturalnych,
• Zapisać się na wydarzenia rekreacyjne,
• Otrzymać zaproszenia na panele dyskusyjne, prezentacje i wydarzenia towarzyszące,
• Zapoznać się z informacjami organizacyjnymi (mapami hoteli, rozkładem jazdy Forum BUSA,
mapą Centrum Konferencyjnego)
Aby zalogować się do INFOFORUM/aplikacji mobilnej Forum Ekonomicznego należy podać osobisty login
i hasło uczestnika. W przypadku zgubienia hasła/loginu, należy skorzystać z resetu hasła dostępnego
pod linkiem: https://infoforum.pl/forgotpassword
W razie problemów należy skontaktować się mailowo pod adresem: INFOFORUM@isw.org.pl
! Uwaga:
Login I hasło zostaną wysłane na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym
po spełnieniu warunków płatności. Loginem będzie e-mail uczestnika wpisany w formularzu
w pierwszym etapie rejestracji.
3. ZAKWATEROWANIE
•
•
•

Uczestnicy Forum Ekonomicznego korzystają z zakwaterowania za pośrednictwem organizatora.
Pula dla uczestników to ok. 40 hoteli w różnym standardzie w Karpaczu i okolicy. Liczba miejsc
hotelowych jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Standardowa rezerwacja hotelowa obejmuje pakiet: 3 noclegi ze śniadaniem, od 6 września do 9
września. Doba hotelowa zaczyna się o godzinie 12.30, a kończy o godzinie 12.00. Za wszelkie
dodatkowe usługi np.: zamówienia, minibarki, parkingi, telefony, zabiegi SPA, uczestnicy rozliczają
się samodzielnie na miejscu w hotelu. Za wyrządzone szkody uczestnicy biorą pełną
odpowiedzialność i rozliczają się z hotelem.

Jeśli uczestnik chce przedłużyć swój pobyt należy samodzielnie skontaktować się i rozliczyć
z hotelem za dodatkowe noclegi.
Potwierdzenie rezerwacji hotelu będzie wysłane na adres podany w formularzu zgłoszeniowym
oraz dostępne w serwisie internetowym INFOFORUM.
Uczestnicy są kwaterowani pojedynczo w pokojach, istnieje jednak możliwość współdzielenia
pokoju. Zapytania w tej kwestii należy kierować na adres: hotel@isw.org.pl. Dokwaterowanie jest
dodatkowo płatne, a koszt dokwaterowania różni się w zależności od wybranej grupy hotelowej.
Osoby towarzyszące z formularza zgłoszeniowego są kwaterowane we wspólnym pokoju
z uczestnikiem.
Bezkosztowa rezygnacja jest możliwa drogą mailową na adres: hotel@isw.org.pl do dnia 5 sierpnia.
Po tym terminie lub w przypadku nie pojawienia się na konferencji, uczestnik zostanie obciążony
za cały zarezerwowany pobyt. W przypadku uczestników zarejestrowanych po 5 sierpnia 2022 r.
prawo do bezkosztowej rezygnacji przysługuje do 24 godzin od momentu rejestracji.

•
•
•

•

! Uwaga:
Nie ma możliwości skrócenia rezerwacji na pojedyncze doby.
Rezerwacja hotelowa jest możliwa tylko poprzez formularz rejestracyjny. Nie ma możliwość rezerwacji
hotelu drogą telefoniczną lub mailową.
Od dnia 2 września 2022 r. doliczane są dodatkowe opłaty za każdą zmianę rezerwacji hotelowej.
Każda zmiana rezerwacji hotelowej musi zostać zgłoszona drogą mailową na adres hotel@isw.org.pl
i wiąże się z opłatą w wysokości 350 zł +23% VAT.
4. TRANSPORT
Wzorem lat ubiegłych, organizator zapewnia uczestnikom transport na konferencję w Karpaczu.
•
•
•
•
•
•
•

Przewóz na trasie Karpacz- Wrocław jest bezpłatny i jest przeznaczony wyłącznie dla uczestników
o roli „Gość”
Rodzaj transportu zostanie dostosowany do liczby uczestników zapisanych na danych kurs.
Uczestnik może dokonać rezerwacji transportu za pośrednictwem formularza transportowego
wypełniając formularz (data, godzina, nr lotu/pociągu, kierunek).
Transfery kursują według rozkładu jazdy zamieszczonego w formularzu rezerwacyjnym
i są dostosowane do lotów uczestników.
Ostateczny termin zapisów na transport to 26 sierpnia 2022. Po tym terminie, ze względu na krótki
czas realizacji usługi nie ma gwarancji zorganizowania transferu.
Rezygnacje i zmiany w rezerwacji transportu można zgłaszać do dnia 26 sierpnia 2022 na adres:
transport@isw.org.pl
Rezerwacja transportu będzie potwierdzona do dnia 31 sierpnia 2022.

Odjazdy z Wrocławia do Karpacza
6, 7 września /wtorek, środa/ - transport uczestników na trasie: Wrocław – Karpacz
•

Transfery z Wrocławia będą organizowane z dwóch miejsc (punkty zbiórki zostaną podane w terminie
późniejszym):

- lotnisko: Port lotniczy im. Mikołaja Kopernika we Wrocławiu: 6, 7 września
- dworzec: Wrocław Główny PKP: tylko 6 września (wtorek)
Uczestnicy dowożeni są do Forum Point.
•

Uczestnicy zakwaterowani w Karpaczu muszą przesiąść się na odpowiednią linię FORUM BUS
na trasie której znajduje się ich hotel

•

Uczestnicy zakwaterowani poza Karpaczem wysiadają przy swoich hotelach na trasie
do Karpacza

Uczestnicy zakwaterowani za pośrednictwem organizatora, odbierają ID w swoich hotelach
(oprócz Hotelu Gołębiewski).
Szacunkowy najkrótszy czas przejazdu z Wrocławia do Karpacza:
- z lotniska, Port lotniczy im. Mikołaja Kopernika we Wrocławiu- ok. 2h 20 min
* prosimy uwzględnić: wyjście z samolotu zajmuje ok. 30 min
- z Wrocław Główny PKP – ok. 2h 30 min.
* Realny czas przejazdu może ulec wydłużeniu, szczególnie w przypadku realizacji transportu
zawierającego pasażerów zakwaterowanych w bazie hotelowej poza Karpaczem.

Wyjazdy z Karpacza do Wrocławia
7, 8, 9, września /środa, czwartek, piątek/ - transport uczestników na trasie: Karpacz - Wrocław
•

Uczestnicy z Karpacza odbierani są spod Forum Point. W indywidualnych przypadkach punkt
odbioru będzie widoczny na potwierdzeniu transportu.

Szacunkowy najkrótszy czas przejazdu z Karpacza do Wrocławia:
Przewóz na trasie Karpacz-Wrocław odbędzie się w nieco innej formule niż do Karpacza. Dany transport
uda się najpierw na lotnisko, po czym zawiezie pozostałych uczestników na dworzec PKP.
- na lotnisko, Port lotniczy im. Mikołaja Kopernika we Wrocławiu- ok. 2h 20 min.
* prosimy uwzględnić: odprawa zajmuje ok. 2 godziny
- do Wrocław Główny PKP – ok. 2h 45 min.
* Realny czas przejazdu może ulec wydłużeniu, szczególnie w przypadku realizacji transportu
zawierającego pasażerów ulokowanych w bazie hotelowej poza Karpaczem oraz ze względu na to,
iż transport w przypadku przewożenia gości podróżujących z lotniska we Wrocławiu, kieruje się
na nie w pierwszej kolejności.
FORUM BUS – transport lokalny w Karpaczu:
Hotele ›› Forum Point ›› Centrum Konferencyjne (Hotel Gołębiewski) ›› Forum Point ›› Hotele
Uczestnicy mogą skorzystać z bezpłatnego transportu w dniach: 6, 7, 8, września, wejście za okazaniem
Identyfikatora Forum Ekonomicznego.
W ramach Forum Bus będzie funkcjonować kilka linii, przystanki będą umiejscowione w pobliżu
hoteli współpracujących z organizatorem. FORUM BUS będzie kursować między hotelami
a Centrum Konferencyjnym, z przystankiem przy Forum Point.
Między Centrum Konferencyjnym a Forum Point będzie kursować SHUTTLE BUS w dniach 6,7,8 września.
Busy kursują wahadłowo.
Rozkład jazdy oraz mapa przystanków będzie dostępna w materiałach konferencyjnych oraz aplikacji
mobilnej.
9 września /piątek/ - FORUM BUS kursuje inaczej niż SHUTTLE BUS: wyłącznie na trasie:
hotele –>Forum Point – rozkład będzie dostosowany do odjazdów busów/autokarów do Wrocławia.
5. IDENTYFIKATOR
•
•

•

Wejście do Centrum Konferencyjnego jest możliwe tylko gdy uczestnik posiada swój własny
identyfikator. Centrum Konferencyjne ze względów bezpieczeństwa jest monitorowane.
Uczestnik powinien zawsze mieć przy sobie swój identyfikator, ponieważ jego brak będzie skutkował
brakiem dostępu do sal seminaryjnych, a także wykluczeniem z uczestnictwa w wydarzeniach
towarzyszących.
Uczestnicy z rolą „Gość” mają dostęp do całego Centrum Konferencyjnego. Pozostali uczestnicy mają
ograniczony dostęp. Wstęp na niektóre wydarzenia organizowane przez Partnerów Forum
Ekonomicznego jest możliwy tylko po otrzymaniu imiennego zaproszenia.

6. CENTRUM KONFERENCYJNE i FORUM POINT
Centrum Konferencyjne
Znajduje się na terenie hotelu Gołębiewski, ul. Karkonoska 14, Karpacz.
Wszystkie wydarzenia w ramach Forum (sesje plenarne, panele dyskusyjne, spotkania, prezentacje, bankiety)
odbywają się w różnych częściach Hotelu Gołębiewski.
• Mapka Centrum Konferencyjnego będzie dodana do materiałów konferencyjnych oraz dostępna
w aplikacji.
• Prosimy zapoznać się z Programem Forum, aby znaleźć mapkę i lokalizację konkretnego miejsca.
• Obszar Centrum Konferencyjnego jest zamknięty dla ruchu, parkingi samochodowe są niedostępne.
Forum Point
Znajduje się przy ul. Konstytucji 3 maja , Karpacz.
Uczestnicy, którzy nie korzystają z zakwaterowania za pośrednictwem organizatora, muszą odebrać
w nim swoje identyfikatory i materiały konferencyjne.
Uczestnicy zakwaterowani w Hotelu Gołębiewski musza najpierw udać się do Forum Point aby odebrać
identyfikator.
Na miejscu będzie też można uzyskać informację odnośnie transportu i wjazdówek.
Przerwy kawowe i Lunche
Przez cały okres realizacji programu Forum przewidziane są przerwy kawowe. Przerwy kawowe będą dostępne
na 6 poziomie Hotelu Gołębiewski we foyer, ich harmonogram będzie dostosowany do programu
merytorycznego.
Lunche dla uczestników zakwaterowanych w Hotelu Gołębiewski będą serwowane w Restauracji Czerwonej
(4 poziom) na podstawie karty hotelowej w dniach 6, 7, 8 września.
Dla osób, którzy zatrzymują się w hotelach innych niż Gołębiewski, istnieje możliwość wykupienia obiadu
w formie bufetu w recepcji Hotelu Gołębiewski. W przypadku zamówień grupowych, uprzejmie prosimy
o wcześniejszy, bezpośredni kontakt z hotelem na adres: karpacz@golebiewski.pl
Dla uczestników posiadających status: „Gość”, będzie możliwość skorzystania z bankietów za okazaniem
Identyfikatora.
Tłumaczenia
Językami obowiązującymi na Forum Ekonomicznym są język polski i angielski. Podczas wszystkich sesji
i paneli dyskusyjnych uczestnicy będą mieli zapewnione tłumaczenie symultaniczne (zestawy słuchawkowe).
Zestawy do tłumaczeń będą dostępne w kilku punktach Centrum Konferencyjnego. Wydawane będą przez
obsługę Forum Ekonomicznego. Uczestnicy za niezwrócone zestawy do tłumaczeń zostaną obciążeni kosztem
sprzętu w wysokości 1000 zł.
Internet
Na całym obszarze Centrum Konferencyjnego będzie dostępna sieć WiFi zapewniająca bezprzewodowe
połączenie internetowe wszystkim uczestnikom Forum.

7. PROGRAM I informacje DODATKOWE
Każdy uczestnik otrzyma torbę konferencyjną, w której znajdować się będą:
•
•
•

Program wydarzeń rekreacyjnych I kulturalnych,
“Brands of Leaders”
Dodatkowe materiały reklamowe

Uczestnicy korzystający z usług zakwaterowania zapewnionych przez organizatora, swoje torby konferencyjne
odbierają w hotelach (oprócz Hotelu Gołębiewski). Pozostali uczestnicy odbierają je z Forum Point.
Program jest drukowany kilka dni przed Forum, zmiany po tym terminie będą na bieżąco aktualizowane
w serwisie INFOFORUM.
Wydarzenia kulturalne I rekreacyjne
Każdego roku zapewniamy uczestnikom szeroką różnorodność atrakcji kulturalnych i rekreacyjnych.
Zachęcamy do śledzenia wszystkich informacji na serwisie INFOFORUM.
Zapisy na wydarzenia rekreacyjne są limitowane, można zapisać się przez INFOFORUM.

