
5th International Carp Conference 
4th -6th of September 2019 
held in Onoldia Hall in Ansbach, Germany 

 Rejestracja  
 
Mr.  �     Mrs.  �     Ms.  �                                      Degree: Prof.  �     Dr.  �     PhD.  �     
_____________________________________________________________________________ 
Family name                                                           First name 
_____________________________________________________________________________ 
Address 
_____________________________________________________________________________ 
Country                    Postal code                            City         
_____________________________________________________________________________ 
E-mail (required for registration confirmation) 
_____________________________________________________________________________ 
Invoicing address 
_____________________________________________________________________________ 
Company / Institute/ University 
_____________________________________________________________________________ 
Vat ID (If inappropriate, please state “none”.) 
_____________________________________________________________________________ 
 
Rejestracja standard 179 EUR (z VAT) 

zawiera pełny pakiet uczestnictwa w konferencji, opracowanie, certyfikat uczestnictwa,  w środę 4 września 2019: przerwa kawowa, 

wycieczka krajoznawcza, kolacja powitalna; w czwartek 5 września 2019: przerwy kawowe, lunch, przejazd oraz kolacja w formie 

bankietu; w piątek 6 września 2019: przejazd, uczestnictwo w otwarciu sezonu karpiowego, wstęp na show ogrodniczy, lunch. 

Rejestracja compact 99 EUR (z VAT) 

zawiera tylko uczestnictwo w konferencji, opracowanie, certyfikat uczestnictwa,  w środę 4 września 2019: przerwa 

kawowa, wycieczka krajoznawcza, kolacja powitalna; w czwartek 5 września 2019: przerwy kawowe, lunch. 

Rejestracja na bankiet  49 EUR (z VAT) 

w czwartek 5 września 2019: przejazd oraz kolacja w formie bankietu; 

Rejestracja na otwarcie sezonu karpiowego 39 EUR (z  VAT) 

w piątek 6 września 2019: przejazd, uczestnictwo w otwarciu sezonu karpiowego, wstęp na show ogrodniczy, lunch.  

 
Płatno ść 
 
Opłatę za wybraną opcję rejestracji proszę przekazać przelewem bankowym na konto Verband der Bayer-
ischen Berufsfischer VBB e. V. in Nuremberg.  
Numer konta: IBAN: DE57 7606 0618 0102 8025 46 BIC: GENODEF1N02 
Fakturę otrzymacie Państwo w recepcji konferencji. Proszę wziąć pod uwagę, że nie ma możliwości płat-
ności kartą kredytową. Wszystkie inne opłaty takie, jak hotel, parking, czy minibar będą płatne w recepcji 
hotelu. 
 
Rezygnacja / Refundacja 
 
Warunki rezygnacji: 
do 1 sierpnia 2019 - 100% refundacji  
do 15 sierpnia 2019:  50 % refundacji 
po 15 sierpnia 2019:  bez refundacji   
 
PHOTOS: I agree that photos will be taken during the event and these pictures will be 
published. I waive any rights to it. 
DATA USE : By registering, I agree to the publication of my data in the list of participants. 
Only persons who have registered by the registration deadline are listed. The list is only 
intended for the personal use of the participants (§ 28 (2b) and (4) BDSG). Further use is 
excluded (§ 43 BDSG). Please contact us if you object to the use of the data.We agree that 
the data of the participants registered by us are stored for administrative purposes and 
exchanged between the hotel and the VBB. 
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