  
Ustala się następujące warunki organizacyjne, uczestnictwa i realizacji programu:

1. Ogólny koszt uczestnictwa (zakwaterowanie, wyżywienie, wydatki organizacyjne, opłata klimatyczna,

inne) wyniesie dla Członków i Kandydatów PAF 270 zł + 80 zł (roczna składka członkowska wraz
z corocznie wydawanym numerem HBBF. Razem wpłata wynosi 350 zł.

2. Inne zainteresowane osoby – poza członkami PAF – zakwalifikowane do udziału w Konferencji

(sympatycy, osoby rekomendowane przez Członków PAF oraz Eksperci PZF) uczestniczą na
warunkach odpłatności w kwocie 380 zł.

3. Kwotę kosztu uczestnictwa określoną w punktach 1 i 2 należy wnieść jednorazowo w
nieprzekraczalnym terminie do 15 kwietnia 2015 r., na konto:

Polski Związek Filatelistów – Zarząd Okręgu Bydgoskiego
ul. Jagiellońska 6, 85-950 Bydgoszcz
konto w PKO BP 1.O/Bydgoszcz, nr konta: 74-102 0-1462-000 0-7502 -0120- 1573,
z określeniem tytułu wpłaty: „Konferencja PAF 2015”.

4) Nie wniesienie opłaty uniemożliwia uczestniczenie w Konferencji.
5) Zakłada się przyjazd Uczestników w dniu 22 maja 2015 r. do godziny 1300 (przed obiadem),
a wyjazd 24 maja 2015 r. (po obradach i obiedzie o godzinie 1200). Oznacza to, że Organizatorzy
Konferencji zapewniają zakwaterowanie w terminie: 22-24.05.2015 r. oraz wyżywienie od obiadu
w dniu 22.05. do obiadu w dniu 24.05.2015 r. włącznie.
6) Istnieje możliwość przyjazdu z osobą towarzyszącą na warunkach pełnej odpłatności za pobyt
w wysokości 380 zł od osoby (22-24.05.2015). Z powodu ograniczonej liczby miejsc w Ośrodku TVP,
obowiązuje jednak wcześniejsze uzgodnienie takiej możliwości przyjazdu z organizatorem
Przemysławem Drzewieckim. Po uzgodnieniu, wpłaty należy dokonać na podane w punkcie 3. konto
Okręgu Bydgoskiego PZF, w podanym tamże terminie.

  
Szczegółowy program Konferencji wraz z oficjalnym zaproszeniem zostanie przesłany
Zainteresowanym, spełniającym podane powyżej warunki uczestnictwa, do 30 kwietnia 2015 r.
Organizatorzy liczą na przyjęcie zaproszenia, przyjazd do Ciechocinka i czynny udział w pracach
XXII Konferencji PAF.
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