INFORMACJE PRAKTYCZNE

KONFERENCJA
Udział w Konferencji Europejskiego Forum Polityk Architektonicznych jest bezpłatny.

AKREDYTACJA
Akredytacja jest możliwa pod linkiem https://akredytacja.pl2011.eu/
Login: Innovation8
Hasło: j2@Fx8$V
Akredytacja będzie czynna do 9 września br. System zostanie zamknięty wcześniej, jeżeli
liczba uczestników Konferencji osiągnie 160 osób. W celu uniknięcia problemów ze względu
na brak miejsc proszę o jak najwcześniejszą akredytację.
W celu ukończenia procesu akredytacji na spotkanie konieczne będzie załączenie zdjęcia oraz
wpisanie nr dokumentu tożsamości.
Podany login i hasło obowiązują dla uczestników z Polski. Paneliści są proszeni o kontakt
z organizatorem w celu uzyskania prawidłowego loginu i hasła.

HOTEL
Prezydencja zarezerwowała pulę pokoi dla gości konferencji w hotelu Mercure Hevelius
Gdańsk w terminie 18 – 21 września 2011 r.
Prosimy

o

potwierdzenie

rezerwacji

poprzez

wysłanie

e-maila

na

adres

H3390-RE@accor.com lub telefon na nr 58 321 00 21 i powołanie się na hasło EFAP.
Po 15 sierpnia 2011 r. Prezydencja nie może gwarantować, że nocleg w terminie
18-21 września w hotelu Mercure Hevelius Gdańsk będzie możliwy.
W celu dokonania rezerwacji hotel będzie potrzebował danych z karty kredytowej. Przy
wymeldowaniu goście będą musieli również pokryć koszty ew. usług dodatkowych (telefon,

płatna TV, mini-bar itp.). Doba hotelowa zaczyna się o godzinie 14:00, a kończy o godzinie
12:00.
Proszę zwrócić uwagę, że:
1) uczestnicy Konferencji pokrywają samodzielnie koszt pobytu w hotelu.
2) w momencie dokonania rezerwacji hotel pobiera kwotę równą należności za całkowity
pobyt w hotelu.
2) w przypadku anulacji rezerwacji na więcej niż 72 godziny przed przyjazdem hotel
obciąży gości za pierwszą dobę pobytu.
3) w przypadku anulacji rezerwacji na mniej niż 72 godziny przed przyjazdem gość
obciążony zostanie kwotą w wysokości odpowiadającej należności za całkowity pobyt w
hotelu.

Adres:
Mercure Hevelius Gdańsk Hotel
Ul. Heveliusza 22
80-890 Gdańsk

KONTAKT
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Elżbieta Mamcarczyk
Ministerstwo Infrastruktury
Telefon: +48 22 630-11-82
Fax. +48 22 628-53-65
E-mail: emamcarczyk@mi.gov.pl
efapgdansk@mi.gov.pl

