ОПЛАТА ЗА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ
 Оплата за участь у конференції повинна бути внесена в період
від оголошення Організатором конференції про початок збору матеріалів
до 20.06.2016 р.
 Організатор конференції залишає за собою право продовжувати
період приймання оплати за участь у конференції.
 Оплата за участь у конференції залежить від форми участі.
 Оплата за участь у конференції повинна бути здійснена шляхом
перерахування коштів на рахунок Організатора конференції:
 якщо оплата здійснюється на території Польщі чи з рахунку,
відкритого в польському банку, у польських злотих, номер рахунку:
Рахунок отримувача (26 цифр): 63 1020 1097 0000 7202 0276 8497
Банк: PKO Bank PolskiSWIFT: BPKOPLPW
Назва отримувача:
CONSILIUM SP. Z O.O. ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa
Сума: 100 або 2500 злотих
Призначення платежу: za udział w konferencji (ім’я та прізвище
латинськими літерами)
якщо оплата здійснюється з-поза Польщі чи з рахунку, відкритого не в
польському банку, номер рахунку: (сума у валюті платника буде
перерахована на злоті за курсом);
 для оплати в євро:
Рахунок отримувача (26 цифр): 26 1050 1025 1000 0091 0884 2627
Банк: ING Bank Śląski S.A. SWIFT: INGBPLPW
Ім’я отримувача:
Oleksandr Melnychenko
Сума: 25 євро (для дистанційної участі) або 595 євро (для очної участі)
Призначення платежу: za udział w konferencji (ім’я та прізвище учасника
латинськими літерами)
 для учасників з України з метою уникнення додаткових
витрат на переказ коштів за кордон оплату у розмірі 700 грн. (для
дистанційної участі) та 17 500 грн. (для очної участі) можна здійснити на
рахунок партнера компанії Consilium Sp. z o.o. в Україні: Мельниченко
Олександр
Віталійович,
картка
Картка
ПРИВАТБАНК
№ 5168 7555 1393 9427 (Призначення платежу: поповнення карткового
рахунку від (ім’я та прізвище учасника кирилицею));
 для учасників з Росії з метою уникнення додаткових витрат на
переказ коштів за кордон оплату у розмірі 2 600 руб (для дистанційної
участі) та 65 000 руб. (для очної участі) можна здійснити на рахунок
партнера компанії Consilium Sp. z o.o. в Росії: Коренівська Юлія
Миколаївна картка СБЕРБАНКА № 4276 0800 1185 4743 (Призначення
платежу: поповнення карткового рахунку від (ім’я та прізвище учасника
кирилицею)).

