Country …………………………………………………………………………………..
Company Name …………………………………………………………………………
Participant Name………………………………………………………………………
Participant Surname……………………………………………………………………

TRADE MISSION TERMS AND CONDITIONS

1) Małopolska Tourism Organization covers travel costs
of participants to and from Poland.

Organizator misji gospodarczej, zapewni uczestnikowi
misji transfer do i z Polski.

2) Małopolska Tourism Organization provides
participants with a guide and transfers in accordance
with the trade mission agenda
3) Małopolska Tourism Organization covers
accommodation for participants (up to 5 nights) as well
as daily meals (breakfast, lunch and dinner) for the
entire duration of the mission
4) Małopolska Tourism Organization pays only hand
luggage, in case of additional luggage costs the mission
participant.

Organizator gwarantuje uczestnikom codzienne transfery
po obiektach, które będą prezentowane wedle
programu oraz opiekę pilota.
Organizator zapewnia uczestnikom nocleg na cały okres
trwania misji gospodarczej (do 5 noclegów) wraz z
wyżywieniem

4) Małopolska Tourism Organization does not cover any
additional costs related to the trade mission besides the
ones listed in points 1-3 of trade mission terms and
conditions.
5) Małopolska Tourism Organization is obliged to
provide trade mission participants with trade mission
agenda along with transport and accommodation details
max. 2 days before the departure date to Poland via email.
6) All the trade mission participants are obliged to take
part in all business meetings, presentations, slideshows
and workshops according to the provided agenda.
7) Participants agree to participate in the evaluation of
results and outcomes of the Trade Mission organized by
Małopolska Tourism Organization by filling the postmission questionnaire.
8) Several obligatory meetings will be held in the course
of the trade mission such as: presentation of Małopolska
Region at an introductory meeting, trade workshop and
local visits to Małopolska travel and tourism industry
entrepreneurs.

Organizator nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów
ani opłat związanych z uczestnictwem w misji
gospodarczej poza wskazanymi w punktach 1-3 powyżej
niniejszego regulaminu.
Organizator jest zobowiązany do wysłania uczestnikom
misji gospodarczej programu wizyty oraz szczegółów
dotyczących transportu i zakwaterowania maksymalnie 2
dni przez planowanym jej rozpoczęciem drogą mailową.

9) Participants are responsible to make arrangements to
obtain all the necessary documents required to enter

Organizator opłaca tylko bagaż podręczny, w przypadku
bagażu dodatkowego koszty ponosi uczestnik misji.

Uczestnicy są zobowiązani do wzięcia udziału we
wszystkich spotkaniach zgodnie z programem misji
gospodarczej.
Uczestnicy misji zgadzają się na wypełnienie
kwestionariusza po ukończeniu misji w celu ewaluacji
rezultatów misji.
Podczas trwania misji gospodarczej odbędzie się
spotkanie otwierające prezentujące Małopolską
Organizację Turystyczną, spotkanie (workshop) z
przedsiębiorcami z branży turystycznej z Małopolski oraz
spotkania prezentujące ofertę gospodarczą u
małopolskich przedsiębiorców.
Uczestnicy są zobowiązani do zorganizowania we
własnym zakresie niezbędnych dokumentów związanych

Poland for the duration of the mission (particularly visa,
valid passport or ID card and insurance).

10) Participants will reimburse travel expenses incurred
by Małopolska Tourism Organization in case of a
participant’s cancellation for reasons other than
circumstances beyond participants’ control or force
majeure.
11) In case of any discrepancies between the language
translations of terms and conditions its Polish version
shall prevail.
12) All Participants are obligated to send a signed form
of terms and conditions along with a completed
application form to the following e-mail address:
Magdalena.STOCH@pot.gov.pl and CC to
mirekb@mot.krakow.pl

z przyjazdem do Polski na czas trwania misji
gospodarczej (w szczególności dokumentów wizowych
oraz ważnego paszportu bądź dokumentu tożsamości i
ubezpieczenia).
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w misji
gospodarczej z przyczyn nie wynikających z wypadków
losowych bądź siły wyższej, uczestnicy są zobowiązani do
zwrotu poniesionych przez Organizatora kosztów
związanych z organizacją przyjazdu.
W przypadku rozbieżności w znaczeniu bądź treści
poszczególnych zapisów regulaminu wynikających w
różnic językowych, rozstrzygające znaczenie ma wersja
polska.
Uczestnik zobowiązany jest do podpisania poniższego
oświadczenia o zapoznaniu się z treścią regulaminu wraz
z dołączonym i wypełnionym formularzem na adres
mailowy Magdalena.STOCH@pot.gov.pl oraz
mirekb@mot.krakow.pl do wiadomości.

I confirm that I understand and agree to the above terms and conditions
Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się/zapoznałam się z treścią regulaminu, zrozumiałem jego
treść i nie wnoszę uwag, co poświadczam własnoręcznym podpisem.

………………………………………….
signature (podpis)

……………………………………..
date(data)

