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zaproszenie
W programie między innymi:
– interesujące prezentacje ważnych dla branży 

tematów dotyczących rynku surowców, półpro-
duktów i wyrobów gotowych

– trendy, innowacje techniczne i technologiczne 
oraz zmiany legislacyjne

– wymiana informacji i doświadczeń dotyczących 
branży sokowniczej

– dyskusje panelowe i kuluarowe

Uczestnicy sympozjUm:
– ponad 200 gości z Polski i zagranicy
– przedstawiciele administracji państwowej
– przedstawiciele świata nauki i prasy
– członkowie KUPS
– przedstawiciele firm współpracujących z branżą

gWarantUjemy najlepszych
WykładoWcóW:
– krajowi i zagraniczni prelegenci
– praktycy z wiodących firm sokowniczych
– naukowcy z uznanych ośrodków akademickich 
 i instytutów badawczych zajmujący się 
 rynkiem i technologią

ciekaWy program artystyczny. 
organizatorzy zapeWniają 
symUltaniczne tłUmaczenie  

XXIII Bieżące wyzwania branży sokowniczej 
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Hotel Mercure Gdańsk Stare Miasto 
https://www.accorhotels.com/pl/hotel-3390-hotel-mercure-gdansk-
-stare-miasto

Patroni medialni:

Partner branżowy:

ZAPROSZENIE

ORGANIZATOR 
SYMPOZJUM

SeRdecZNIe 
ZAPRASZAMY!

ORGANIZATOR 
SYMPOZJUM



Mikołajki, Hotel Gołębiewski
34 Mrągowska str., Mikołajki

10 years juice industry  
in European Union
May 20-22, 2015

13 MAJA
ŚRODA

13:30- 15:00 
obiad

14:00 – 15:00 
rejestracja

15:00 
otwarcie sympozjum

15.00 – 19:00 

rynek soków i baza surowcowa do ich produkcji

19:30 
koktail

 Aktywność administracji unijnej w kontekście rozwoju przetwórstwa owocowo-warzywnego, 
 w szczególności soków w Polsce i zwiększenia exportu 
 Brexit – szansa czy zagrożenie dla branży sokowniczej
 Rynek soków zagęszczonych, w tym z jabłek oraz owoców kolorowych w Polsce
 Rynek zagęszczonych soków cytrusowych – aktualna sytuacja na rynkach
 Uprawa jabłek na sok – możliwość zabezpieczenia długoterminowej bazy surowcowej do produkcji 
 soku jabłkowego
 Zagęszczone soki owocowe na tle globalnych rynków towarowych (ujęcie  ekonomiczne)
 Dyskusja panelowa pt. Wpływ regulacji prawnych na kondycje i perspektywę rozwoju branży przetwórczej 
 w Polsce

20:00 
uroczysta 
kolacja
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15 MAJA
pIątek

7:00-12:00
wymeldowanie

10:00
wycieczka dla chętnych –  rejs statkiem 
gdańsk – westerplatte – gdańsk

Blok doniesień naukowych istotnych dla branży sokowniczej:
 Przewodniki KE dot. substancji dodatkowych
 Możliwości poprawy biodostępności i bioprzyswajalności składników 
 bioaktywnych z soków
 Pomarańcze jako owoc czy sok
 Spożycie owoców, warzyw i soków a zdrowie psychiczne dzieci i dorosłych
 Przydatność technologiczna jagody kamczackiej
 Aronia jako cenne źródło dla produktów sokowniczych

16:00 - 17:30
warsztaty

10:00 - 15:00 
nowe wyzwania i perspektywy rozwoju branży

   Rynek USA jako rynek perspektywiczny zagęszczonego soku
   Rynek niemiecki – szanse i zagrożenia, nowości, trendy
   Analiza zwyczajów zakupowych soków w sklepach małoformatowych
   Strategie sieci handlowych odnośnie produktów sokowniczych a trendy żywieniowe 
   Bieżące działania AIJN na rzecz branży sokowniczej
   Nowa rzeczywistość gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
   Ocena sensoryczna soków jako determinant wyboru produktów przez konsumenta
   Substancje bioaktywne zawarte w owocach, warzywach i sokach a zdolności 
  poznawcze
   Prezentacje Firm

14 MAJA
CZWARtek

15:00-16:00
obiad

20:00
kolacja integracyjna
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Prosimy o wypełnienie poniższego formularza i przesłanie do biura KUPS
 faksem: +48 (22) 646 44 72 lub e-mailem: biuro@kups.org.pl 

Dane do korespondencji:
Imię i nazwisko uczestnika: ..............................................................................................................................................................................................

Stanowisko: ..........................................................................................................................................................................................................................

Firma: .....................................................................................................................................................................................................................................

Adres:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............………………………………..

Telefon/Fax:……………………………………………………………………… E-mail:………………………………………………………………….…...........…………………………………..

Dane do wystawienia faktury:

Adres:

NIP:

Opłata sympozjalna zapłacona w terminie: do 20 marca 2020 do 8 maja 2020

Członkowie KUPS 1 480 PLN + 23 % VAT 1 780 PLN + 23 % VAT

Nieczłonkowie KUPS oraz członkowie, którzy nie uiścili 
opłaty członkowskiej   2 180 PLN + 23 % VAT 2 480 PLN + 23 % VAT

Wycieczka dla chętnych – rejs statkiem    50 zł + 23%VAT

Przy udziale powyżej 4 osób z jednej firmy każda kolejna ma 10% upustu (piąta i więcej).
Nie ma możliwości zgłoszenia i zapłaty za część pobytu i uczestnictwa. 

W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 14 dni przed terminem sympozjum, opłata nie będzie zwracana. 

Dane do przelewu:
                                  Stowarzyszenie „Krajowa Unia Producentów Soków”

Ul. Rakowiecka 36 lok. 340, 02-532 Warszawa
Alior Bank S.A.

Nr 93 2490 0005 0000 4530 1423 9851
Z dopiskiem ”Gdańsk 2020”

NOCLEGI: rezerwacje indywidualnie przez Gości bezpośrednio do Hotelu  

poprzez załączony formularz.

Do 20 marca 2020 roku obowiązuje preferencyjna cena.

Po terminie 20 marca 2020 roku rezerwacje noclegów będą przyjmowane w zależności od dostępności pokoi w Hotelu.

Podpis:............................................................................................  Miejscowość i data:.................................................................................................

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Bieżące wyzwania branży sokowniczej 
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OśwIaDCzENIE RODO

Niniejszym oświadczam, że zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich da-
nych osobowych przez Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS) z siedzibą w warszawie, przy 
ul. Rakowiecka 36 lok. 340, w związku z moim udziałem w XXIII Międzynarodowego Sympozjum KUPS w dniach 
13-15 maja 2020 r., organizowanego przez Stowarzyszenie KUPS.

Niniejsza zgoda obejmuje zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie 
i usuwanie moich danych, w tym w systemach informatycznych. Dodatkowo obejmuje również zgodę na wyko-
nanie zdjęć i ich wykorzystanie w relacji sprawozdawczej. 

Klauzula informacyjna:

•	 Administratorem	Pani/Pana	danych	osobowych	 jest	 STOWARZYSZENIE	KRAJOWA	UNIA	PRODUCENTÓW	
SOKÓW	z	siedzibą	w	02-532	Warszawa,	ul.	Rakowiecka	36	 lok.	 340,	www.kups.org.pl,	 tel.	 22-636-38-63,	
email: biuro@kups.org.pl.

•	 Pani/Pana	dane	osobowe	są	przetwarzane	w	celu	rejestracji	udziału	w	XXIII	Międzynarodowym	Sympozjum	
KUPS w dniach 13-15 maja 2020 r., na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, tj. w oparciu o zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych.

Cele i podstawy przetwarzania

•	 Będziemy	przetwarzać	Państwa	dane	osobowe	w	związku	z	organizacją	Sympozjum.		

Odbiorcy danych osobowych

•	 Odbiorcami	Państwa	danych	osobowych	będą	wyłącznie	podmioty	uprawnione	na	mocy	przepisów	prawa	
(sądy,	policja	itp.).	Aktualnie	nie	planujemy	przekazywania	Państwa	danych	do	państw	trzecich	tzn.	poza	te-
ren	UE	/	Europejskiego	Obszaru	Gospodarczego.

Okres przechowywania danych

•	 Będziemy	przechowywać	Państwa	dane	osobowe	przez	okres	realizacji	celu,	w	jakim	dane	osobowe	zostały	
zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia  
14	lipca	1983	r.	o	narodowym	zasobie	archiwalnym	i	archiwach	(Dz.U.	2018	r.	poz.	217	ze	zm.).

Zgodnie	z	RODO	przysługuje	Państwu:

•	 prawo	dostępu	do	swoich	danych	oraz	otrzymania	ich	kopii;	

•	 prawo	do	sprostowania	(poprawiania)	swoich	danych;	

•	 prawo	do	usunięcia	danych	osobowych,	w	sytuacji,	gdy	przetwarzanie	danych	nie	następuje	w	celu	wywią-
zania	się	z	obowiązku	wynikającego	z	przepisu	prawa	lub	w	ramach	sprawowania	władzy	publicznej;	

•	 prawo	do	ograniczenia	przetwarzania	danych;	

•	 prawo	do	wniesienia	sprzeciwu	wobec	przetwarzania	danych;	

•	 prawo	do	wniesienia	skargi	do	Prezesa	Urzędu	Ochrony	Danych	Osobowych 

Imię i nazwisko ..........................................................................................

Data i miejsce ............................................................................................

Podpis .........................................................................................................
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO HOTELU

Proszę wypełnić i wysłać do działu rezerwacji Hotelu Mercure Gdańsk Stare Miasto

(e-mail: h3390@accor.com tel:  +48 58 321 00 00) 

oraz do biura KUPS (fax: (+)48 (22) 646 44 72 lub e-mail: biuro@kups.org.pl)

Imię i nazwisko uczestnika:………………………………………………………………………………………………………………………………............…………………..……………….

Dane firmy:

          Nazwa firmy:.…………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………............………..

          Adres firmy:.…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............……………..

          NIP:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............…………………..

Telefon:…………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………….................……………….

Informacje o rezerwacji:.………………………………………………………………………………………:………………………………………………………..............……………………….

Data przyjazdu:…………………………………..……… Data wyjazdu:…………………..……………………... Liczba noclegów…………….………..........………………......... 

Rodzaj pokoju (wybór jednej opcji przez zakreślenie):  jednoosobowy/dwuosobowy

Rodzaj pokoju Rezerwacja przed 20.03.2020* Cena za pokój/dobę zawiera:

– śniadanie od godz. 06:00 do 10:30 

– wejście do centrum fitness

– 8% podatku VAT

– Dostęp do Internetu

Pokój jednoosobowy 378 PLN / dobę

Pokój dwuosobowy 413 PLN / dobę

*Rezerwacja w późniejszym terminie jest możliwa, ale uzależniona jest od dostępności pokoi.

Bieżące wyzwania branży sokowniczej 
13-15 maja 2020, Gdańsk

Zasady rezerwacji:              

Dane karty kredytowej są wymagane jako gwarancja rezerwacji: 
numer:.…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………...................……………….......…………….
data ważności:.…………………………………………………………………….……………....…………………………………………………………………….....................………….......…..............
Hotel ma prawo obciążyć kartę kredytową 100% wartości pobytu. 

Rezerwacje bez podania danych karty kredytowej nie będą uwzględniane.

W przypadku braku podania danych karty kredytowej, gwarancją rezerwacji może być również 100% przedpłaty najpóźniej 7 dni po przesłaniu 

formularza zgłoszeniowego do Hotelu, jednak nie później niż do dnia Sympozjum.

W przypadku wymeldowania jednej osoby z pokoju dwuosobowego, obowiązuje cena pokoju jednoosobowego.

Zasady rezygnacji z rezerwacji:

Każdy Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów w przypadku odwołania, zmniejszenia ilości noclegów lub nie stawienie się w Hotelu.
W takich sytuacjach każdy gość automatycznie zostanie obciążony 100% kosztów za każdą niewykorzystaną zarezerwowaną dobę.

W przypadku nie pojawienia się gościa Hotel obciąży kartę kredytową podaną, jako gwarancję rezerwacji.

Powyższa rezerwacja zakwaterowania obowiązuje uczestników zgłoszonych na Sympozjum KUPS. 
Organizatorzy nie zapewniają zakwaterowania dla osób niezarejestrowanych na Sympozjum KUPS.

Do dnia 20 marca 2020 roku można bezkosztowo zrezygnować z rezerwacji.

Podpis: .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

W celu potwierdzenia rezerwacji proszę podać adres email: ...................................................................................................................................................................................................................

W związku z tym, że od 25 maja 2018r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  

o ochronie danych), prosimy o zapoznanie się z obowiązującą w Grupie Hotelowej Orbis Polityką Prywatności: http://www.orbis.pl/polityka-prywatnosci.

Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystania przez Orbus S.A. Oddział Hotel Mercure Gdańsk Stare Miasto podanych danych osobowych na potrzeby 
organizacji Sympozjum KUPS zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.


