„Ochrona interesów finansowych UEwspólne zobowiązania i wyzwania”
KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWA
23 – 27 Październik 2017
Park Hotel Diament, Katowice, POLAND

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Organizator kraj/instytucja:
Grupa docelowa:

Data i czas rozpoczęcia konferencji:
Adres miejsca:
Lotnisko/dworzec kolejowy:

Polska

Szkoła Policji w Katowicach

Funkcjonariusze organów ścigania i praktycy zajmujący się zwalczaniem oszustw finansowych na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej
Data i czas
Data: 23.10.2017
przyjazdu
Godzina: 07:00 –
13:30
Obiad
1 dzień
Data: 23.10.2017 Czas rozpoczęcia: 14:00
5 dzień
Data: 27.10.2017 Czas zakończenia: 15:00
Park Hotel Diament, ul. Wita Stwosza 37, 40-042 Katowice, tel. +48 32
720 00 00, http://www.hotelediament.pl/park-hotel-diament-katowice/
Najbliższe lotnisko:
Najbliższa stacja kolejowa:

Katowice Pyrzowice (KTW)
Katowice

Przejazd z lotniska/stacji kole- Przejazd zapewnia organizator na podstawie wcześniej uzgodnionej
jowej do miejsca konferencji: formy podróżowania
Uczestnicy, prelegenci/eksperci i organizatorzy zostaną zakwaterowani
we wcześniej zarezerwowanych wygodnych, nowoczesnych, klimatyzowanych pokojach jednoosobowych. Hotel zapewnia bezpłatny dostęp
Zakwaterowanie:
do Wi-Fi w pokojach. Parking strzeżony jest bezpłatny dla uczestników
konferencji.
Wszystkie koszty uczestnictwa w konferencji: zakwaterowanie, posiłki,
materiały szkoleniowe, zostaną sfinansowane z budżetu projektu.
Koszty podróży również pokrywa organizator – dodatkowe informacje
Koszty uczestnictwa:
w formularzach „Koszty podróży krajowej” i “Zwrot kosztów podróży dane osobowe i finansowe”, dostępnych również na stronie internetowej Szkoły Policji w Katowicach.
Ubiór:
Ubiór podczas konferencji: elegancki/codzienny (smart casual/casual)
Język roboczy:
Dodatkowe informacje: (Internet i wypoczynek):

Osoby kontaktowe:

Język polski i angielski. Tłumaczenie symultaniczne z języka polskiego
na angielski i angielskiego na polski podczas trwania konferencji.
Hotel znajduje się w odległości 5 minut jazdy samochodem (ok. 5,5 km)
od centrum miasta. Bezpłatny dostęp do Internetu, centrum fitness
otwarte 24 godz./dobę, restauracja na terenie hotelu.
Podinsp. Adam Warecki, koordynator projektu
tel. 32 60 69 288, kom. +48 500 330 263,
adam.warecki@spkatowice.policja.gov.pl
Pani Paulina Jamroga – asystent koordynatora projektu
tel. 32 60 69 288, e-mail: projekty@spkatowice.policja.gov.pl

Informacja i formularze dostępne także pod adresem:
http://katowice.szkolapolicji.gov.pl/spk/aktualnosci/banery/79457,OLAF-HERCULE-III.html
Konferencja ta jest wspierana przez program Unii Europejskiej Hercule III (2014-2020). Program ten jest realizowany przez Komisję Europejską. Został powołany do promowania działań w dziedzinie ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej. (więcej informacji na stronie:
http://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule_en)
Komunikat ten odzwierciedla jedynie pogląd autora, a Komisja Europejska nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji zawartych w tym dokumencie.

