
Rejestracja i opłaty:

Aby wziąć udział w Konferencji należy zgłosić swój udział poprzez wypełnienie formularza 
i wniesienie stosownej opłaty.

Formularz zgłoszeniowy: http://www.wsf.wroc.pl/strona/konferencja-bark-zgloszenia

Opłaty:

 Uczestnictwo w konferencji wynosi 200 złotych.
 Uczestnictwo w konferencji absolwentów Wyższej Szkoły Fizjoterapii (WSF) wynosi 

150 złotych.

 Uczestnictwo w konferencji studentów kierunku fizjoterapia wynosi 100 złotych.

 Uczestnictwo w jednym warsztacie - 70 złotych.

 Uczestnictwo w jednym warsztacie absolwenta WSF oraz studenta kierunku 
fizjoterapia - 50 złotych.

 Uczestnictwo we wszystkich pięciu warsztatach - 250 złotych.

 Lunch – 30 złotych.

Opłaty należy przelać na konto: 

Wyższa Szkoła Fizjoterapii z siedzibą we Wrocławiu 
50-038 Wrocław, ul. T. Kościuszki 4.

Bank Zachodni WBK 61 1090 1522 0000 0001 0333 0636

z dopiskiem w tytule przelewu ,,Bark” za udział w konferencji, ,,Bark warsztat” za udział w 
warsztacie lub warsztatach z podaniem numeru lub numerów warsztatów. Opłata za lunch 
z dopiskiem ,,Bark Lunch ”.                   

Opłata uczestnictwa w konferencji obejmuje udział w sesjach od I do V, materiały 
konferencyjne, przerwy kawowe, certyfikat uczestnictwa. 

Termin zgłoszenia i uiszczenia opłat uczestnictwa w konferencji oraz w warsztatach mija dnia 
26.05 2014 r.

Biuro organizacyjne

Dorota Janiec-Koncewicz                            Andrzej Czamara
e-mail: promo@wsf.wroc.pl                        e-mail: a.czamara@wsf.wroc.pl
Tel : 71-342-50-02                                       kom: 606 246 746

http://www.wsf.wroc.pl/strona/konferencja-bark-zgloszenia


Zakwaterowanie:

Faktury za usługi hotelowe i gastronomiczne wystawia wyłącznie hotel. Opłaty za udział 
w konferencji nie obejmują zakwaterowania. 

Proponujemy Państwu możliwość rezerwacji miejsc hotelowych w następujących hotelach: 

Hotel B&B 
http://www.hotelbb.pl/pl/wroclaw-opis

Faktury za usługi hotelowe i gastronomiczne wystawia wyłącznie hotel. 

Hotel Wrocław 
http://www.accorhotels.com/pl/hotel-3397-hotel-orbis-wroclaw/index.shtml

Faktury za usługi hotelowe i gastronomiczne wystawia wyłącznie hotel. 

Hotel Europejski 
http://europejskiwroclaw.pl/

Faktury za usługi hotelowe i gastronomiczne wystawia wyłącznie hotel. 

Hotel Scandic 
http://www.scandichotels.com/Scandic-Polska/

Faktury za usługi hotelowe i gastronomiczne wystawia wyłącznie hotel. 

Hotel Haston 
http://www.haston.pl/pokoje

Faktury za usługi hotelowe i gastronomiczne wystawia wyłącznie hotel. 

Hotel Tumski 
http://www.hotel-tumski.com.pl/

Faktury za usługi hotelowe i gastronomiczne wystawia wyłącznie hotel. 

Hotel HP Park Plaza 
http://wroclaw.hotelepark.pl/

Faktury za usługi hotelowe i gastronomiczne wystawia wyłącznie hotel. 

Hotel Wodnik 
http://www.wodnik-hotel.pl/noclegi.html

Faktury za usługi hotelowe i gastronomiczne wystawia wyłącznie hotel. 
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