
Pod Patronatem Honorowym  
 Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza 

 
Do udziału w zjeździe zapraszamy wszystkich członków IFR z rodzinami i osobami towarzyszącymi, 

przedstawicieli firm rodzinnych niezrzeszonych w IFR oraz wszystkich sympatyków i ekspertów przedsiębior-
czości rodzinnej. Rejestracja na u-Rodziny w pełnym toku! Oficjalne otwarcie zjazdu nastąpi 29 listopada, ale 
na wszystkich chętnych Hotel czeka już od czwartku 28 listopada. Kto może, niech zostanie do niedzieli  
1 grudnia. Szczegółowy program zamieszczamy osobno. Zapewniamy przyjęcie rodzin z dziećmi, dla których 
przygotujemy salę zabaw i opiekunkę. 
 
Koszty udziału w zjeździe składają się z opłaty konferencyjnej i kosztów noclegu dla osób spoza Wrocławia. 

Uczestnik Opłata konferencyjna 

Będący członkiem IFR z opłaconymi składkami 200 zł 

Niebędący członkiem IFR* 400 zł* 

Udział w balu Andrzejkowym (dla chętnych uczestników konferencji) 50 zł 
*Uwaga: uczestnicy, którzy wniosą pełną opłatę konferencyjną (400 zł), a do 20 listopada złożą deklara-
cję przystąpienia do IFR, będą mieli zaliczone 200 zł na poczet wpisowego i pierwszej składki za rok 
2013.  

W ramach opłaty konferencyjnej uczestnik ma zagwarantowane wyżywienie 29-30 listopada: obiady, przerwy 
kawowe, bankiet i bal (przy wpłacie 50 zł) oraz materiały konferencyjne.   

Pokój   (nocleg + śniadanie) Cena preferencyjna z VAT 

jednoosobowy 220 zł 

dwuosobowy 260 zł 

Junior Suite (dla rodziny z dziećmi) 380 zł 

Prosimy o jak najszybszą rezerwację!  

Uczestnicy otrzymają fakturę za koszty noclegów z Hotelu i rachunek za opłatę konferencyjną z IFR. 

Prosimy o rejestrację na stronie:  http://www.haston.pl/oferty-specjalne.  
 
Pytania i pomoc w rejestracji: (71) 32 09 703 oraz (71) 32 09 704 
 

Uczestników zainteresowanych przyjazdem z dziećmi prosimy o kontakt:  
mgiertuga@haston.pl  
Wszelkie dodatkowe informacje  na stronie:  www.u-rodziny.pl , www.firmyrodzinne.pl, 

                                                               e-mail:  u-rodziny@firmyrodzinne.pl 
 

Organizator Współorganizator 

Biuro 
ul. Smolna 14 lok. 7, 00-375 Warszawa 

www.firmyrodzinne.pl ,  
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                         Miejsce zjazdu: Hotel Haston  
                         ul. Irysowa 1-3, Wrocław 

 


