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Okazanie biletu rejestracji

W Hotelu Sheraton do Państwa dyspozycji będą pracowały 
dwa punkty rejestracyjne:

Recepcja Główna – usytuowana przy głównym wejściu do Centrum
Konferencyjnego (wejście przez drzwi obrotowe od strony parkingu
i ul. Powstańców Warszawy) / przy recepcji będzie czynna szatnia
na okrycie wierzchnie i bagaże.

Recepcja Hotelowa – usytuowana koło Recepcji Hotelu Sheraton
(główne wejście do Hotelu) / przy recepcji będzie czynna
bagażownia. Recepcja Hotelowa będzie otwarta wyłącznie
podczas pierwszego dnia Kongresu tj. 13 września.

Punkty rejestracyjne będą czynne:

13 września od godziny: 09:00
14 września od godziny: 08:20 
15 września od godziny: 08:20

Każdy zarejestrowany uczestnik Europejskiego Kongresu Finansowego
otrzyma IMIENNY IDENTYFIKATOR, który należy mieć zawsze przy sobie.

Identyfikator umożliwia wejście do Centrum Konferencyjnego oraz
swobodne poruszanie się pomiędzy salami, w których odbywać się będą
debaty.

Wejście na Wieczory Kongresowe będzie możliwe 
wyłączenie po okazaniu ochronie identyfikatora.

Rejestracja

Paneliści będą mieć dedykowane jedno stanowisko przy recepcji
głównej do odbioru identyfikatora.

Przy odbiorze identyfikatorów prosimy o okazanie biletu na
Kongres (każdy zarejestrowany uczestnik otrzymał elektroniczny
bilet na maila wskazanego w rejestracji) oraz prosimy o okazanie
podczas Kongresu certyfikatu zaszczepienia, który jest
wystawiany po otrzymaniu pełnej dawki szczepienia. 

Podczas rejestracji prosimy przygotować bilet w formie
elektronicznej bądź papierowej.

 
Na jego podstawie będzie przebiegać rejestracja

https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/sprawdz-czy-ktos-jest-zaszczepiony


Aktualny program XI Europejskiego Kongresu Finansowego znajdą
Państwo na stronie:

https://www.efcongress.com/program-ekf-2021/

Agenda

Ramowy program Europejskiego Kongresu Finansowego otrzyma każdy
Uczestnik Kongresu podczas rejestracji w Centrum Konferencyjnym
Hotelu.

Przestrzeń dla Uczestników EKF

Program dostępny jest również w formie mobilnej.

W tym celu należy zeskanować kod QR Kongresu, by mogli Państwo w
wygodny sposób sprawdzić program Kongresu, przejrzeć listę
prelegentów.

Sopot, 13-15.09.2021

Sopot, 13-15

Sale konferencyjne znajdują się na
Poziomie 1

Lunch Paneliści

https://www.efcongress.com/program-ekf-2021/
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Debaty będą odbywały się w języku polskim 
i angielskim.
Zapewniamy tłumaczenia symultaniczne 
(ang-pol i pol-ang) podczas debat plenarnych
pierwszego dnia

Informacje organizacyjne

TŁUMACZENIE DEBAT

Podczas Europejskiego Kongresu Finansowego
pomocą służyć Państwu będą wolontariusze m.in.
studenci Uniwersytetu Gdańskiego i Politechniki
Gdańskiej 

WOLONTARIUSZE PODCZAS KONGRESU

Prosimy przybyć na salę 15 minut przed rozpoczęciem
panelu

UDZIAŁ W DEBACIE

Rekomendujemy zdjęcie masek podczas swojego
wystąpienia w debacie

Jeżeli czują się Państwo bezpieczniej w założonej maseczce
prosimy o jej zachowanie.

Podczas debat będzie zapewnimy bezpieczny dystans

Mikrofony będą dezynfekowane

W tegorocznej edycji Kongresu transport z dworca na
Kongres nie jest przewidziany

TRANSPORT Z DWORCA NA EKF

Drugiego dnia EKF (14 września) wszyscy paneliści
zaproszeni są na zamknięty  lunch w restauracji Wave
Hotelu Sheraton

LUNCH

Trzeciego dnia EKF (15 września) zapraszamy Państwa na  
 lunch we Foyer przy salach konferencyjnych w gronie
wszystkich uczestników EKF

Lunch serwowany będzie w godzinach 13:00-14:30

Restauracja znajduje się na poziomie 0 w części
hotelowej Sheratona

SPRAWDŹ PROGRAM

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Organizator dezynfekuje powierzchnie przed wejściem
uczestników wydarzenia do sal

Przy wejściu na wydarzenie uczestnikom będzie
obowiązkowo mierzona temperatura

Prosimy o samodzielne wyposażenie się w materiały
ochrony osobistej służące do zakrywania ust oraz nosa

Maseczki jednorazowe będzie można otrzymać również w
punkcie rejestracyjnym od organizatora
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Wieczory kongresowe

PIERWSZEGO WIECZORU MIASTO SOPOT ZAPRASZA 
UCZESTNIKÓW DO KLUBU PICK&ROLL

Od godziny 19:20 sprzed Hotelu Sheraton będą
kursować wahadłowo autokary, które zawiozą
Państwa do Klubu Pick&Roll

ROZPOCZĘCIE WIECZORU O GODZINIE 20:00

Powrót z Klubu Pick&Roll do Hotelu Sheraton: 
co 30 min, pomiędzy 21.30 a 00:00 będą odjeżdżały
autokary

DRUGIEGO WIECZORU ZAPRASZAMY UCZESTNIKÓW 
NA KOLACJĘ W HOTELU SHERATON 

14 września 2021 Europejski Kongres Finansowy
zaprasza uczestników na kolację w Hotelu Sheraton. 

KOLACJA O GODZINIE 20:00 

Kolacja odbędzie się w Salach Baltic Panorama oraz
Marco Polo. 
Do dyspozycji Gości będą również Tarasy Hotelu
Sheraton, z których jest bezpośredni widok na
Sopockie Molo.

Podczas  wieczoru wystąpi Aleksandra Maliszewska

Do udziału w obu Wieczorach Kongresowych zapraszamy wszystkich Uczestników Kongresu.
Wejście na Wieczory Kongresowe będzie możliwe wyłączenie po okazaniu ochronie identyfikatora. 

13 września zapraszamy na Wieczór Kongresowy 
do Sopockiego Klubu Pick&Roll
ul. Zamkowa Góra 3, 81-713 Sopot

Wieczór uświetni występ Chóru Wydziału
Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego Non Serio

Rekomendowany dress code: business casual.

Rozmowa wieczorna: 
Cyfryzacja - jak uniknąć katastrofy biznesowej

21:30

Jan Krzysztof Bielecki, Przewodniczący Rady Programowej Europejskiego Kongresu
Finansowego

W rozmowie wezmą udział:

Magdalena Dziewguć, Country Manager, Google Cloud Poland
Adam Marciniak, były wiceprezes Zarządu nadzorujący Obszar Technologii PKO Banku Polskiego
(2017-2021)


