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WARUNKI UCZESTNICTWA W AKADEMII LETNIEJ  
 

1. UDZIAŁ 

- Każdy uczestnik jest zobligowany do udziału w dwóch wykładach oraz dwóch 

seminariach z niemieckojęzycznym referentem (poniedziałek/wtorek i 

czwartek/piątek).  

- Uczestnictwo tylko w jednym seminarium nie jest możliwe. 

 

2. ZGŁOSZENIA 

Przesłanie formularza zgłoszeniowego wraz z dowodem wpłaty w terminie 9.3.-

30.4.2015 na adres Patrycja.Tajer@warschau.goethe.org  

 

2. OPŁATA  

Dokonanie opłaty w wysokości 150 zł na konto Goethe-Institut. 

Dane do przelewu: 

Goethe-Institut w Warszawie 

Ul. Chmielna 13A 

00-021 Warszawa    

mBank S.A. 

Numer konta: 41 1140 1010 0000 5464 2000 1003 

IBAN:   PL41114010100000546420001003 

SWIFT-Code (BIC):  BREXPLPWWA1 

 

Tytułem: AkademiaLetnia_Nazwisko_Imię  

 

Oplata zostanie w całości przeznaczona na wyżywienia w czasie 2 dwudniowych 

seminariów (obiady i przerwy kawowe). 

 

4. KOSZTY  

Koszty podróży oraz koszty noclegu ponoszą uczestnicy bądź szkoła. 

 

5. REZYGNACJA 

Rezygnacja z udziału w akademii możliwa jest do 22.06.2015. W razie rezygnacji 

po tym terminie potrącana jest opłata manipulacyjna w wysokości 30% opłaty za 

uczestnictwo.  
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Po rozpoczęciu akademii, rezygnacja (zwrot opłaty) nie jest możliwa. 

5. NOCLEGI 

 

Koszty noclegu ponoszą uczestnicy.  Aby pomoc Państwu w tej kwestii 

przygotowaliśmy dla Państwa 2 możliwości: 

 

Do m Studenckim Politechniki Gdańskiej 

http://pg.edu.pl/dzial-zarzadzania-infrastruktura-studencka/strona-glowna 

 

- Wstępna rezerwacja to 20 pokoi dwuosobowych, 20 pokoi jednoosobowych.  

- Koszty noclegu ok. 40 / 45 zł za dobę. 

- Warunki i ilość miejsc ze względu na trwający jeszcze rok akademicki zostaną 

potwierdzone dopiero w terminie koniec maja/początek czerwca.  

-Osoby zainteresowane noclegiem w Domu Studenckim Politechniki Gdańskiej 

proszone są o zakreślenie w formularzu punktu: 

Jestem zainteresowana/y noclegiem na zasadach przedstawionych w warunkach 

uczestnictwa. 

- W przypadku potwierdzenia możliwość noclegu przez Dom Studencki 

uczestnicy zainteresowani tą opcją, zobligowani są do dokonania dodatkowej 

opłaty w wysokości ok 250 zł na konto instytutu w terminie 4.-8.6.2015. 

 

Na opcje z noclegami uczestnicy decydują się na własne ryzyko. 

Goethe-Institut nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nie potwierdzenia 

opcji noclegowej przez Dom Studencki. 

 

Rezerwacje bezpośrednio w Goethe-Institut u p. Patrycji Tajer 

 

Hotel Smart 

http://www.hotelsmart.pl/pl/  

- W Hotelu Smart możecie Państwo dokonać rezerwacji na hasło Goethe-Institut 

do końca kwietnia.  

- Rezerwacja to 10 pokoi dwuosobowych, 5 pokoi jednoosobowych z opcją do 

końca kwietnia, potem w ramach dostępności miejsc 

  

- Płatność bezpośrednio na konto hotelu: przedpłata 100% na 35 dni przed 

przyjazdem. 

Rezerwacje bezpośrednio w hotelu. 
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