Nowe
ramy
prawne
Warsztaty

MAGAZYNOWANIE
I PRZESY£ GAZU
6 - 7 maja 2010 r., Hotel Polonia Palace, Warszawa
Warsztaty poprowadz¹:
Andrzej Sikora
Prezes Zarz¹du, Instytut Studiów
Energetycznych Sp. z o.o.
Maciej Kruœ
Radca Prawny, Senior Associate
w Kancelarii Spaczyñski, Szczepaniak
i Wspólnicy sp.k.
dr Pawe³ Grzejszczak
Partner, Radca Prawny,
DLA Piper Wiater
Piotr Spaczyñski
Radca Prawny, Wspólnik
w Kancelarii Spaczyñski, Szczepaniak
i Wspólnicy sp.k.
Grzegorz £apa
Wiceprezes Zarz¹du, Dyrektor
Handlowy, BSiPG Gazoprojekt S.A.
Przemys³aw Ka³ek
Radca Prawny, Kancelaria So³tysiñski
Kawecki & Szlêzak

?
Rola i funkcje PMG w systemie gazowniczym
?
Obowi¹zkowe zapasy gazu ziemnego, a mo¿liwoœci

importu gazu do Polski

?
Reglamentacja procesu inwestycyjnego w zakresie

magazynowania i przesy³u gazu:
%
planowanie przestrzenne
%
prawo budowlane
%
przepisy z zakresu ochrony œrodowiska
?
Us³ugi przesy³ania, dystrybucji i magazynowania paliw

gazowych w projekcie nowego rozporz¹dzenia w sprawie
szczególnych warunków funkcjonowania systemu
gazowego

?
TPA - dostêp stron trzecich do systemów magazynowania

oraz dystrybucyjnych w przepisach polskich i europejskich
Patroni Medialni:

Krzysztof Cichocki
Radca Prawny, Partner w Kancelarii
So³tysiñski Kawecki & Szlêzak

Adres do korespondencji:

Informedia Polska Sp. z o.o.,
ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa

tel:
022 333 97 77

fax:
022 333 97 78

www.informedia-polska.pl
e-mail: info@informedia-polska.pl

Warsztaty

MAGAZYNOWANIE
I PRZESY£ GAZU
06.05.2010, CZWARTEK
DLACZEGO WARTO WZI¥Æ UDZIA£:
?
Podczas warsztatów dr Pawe³ Grzejszczak z kancelarii

DLA Piper Wiater omówi najnowsze regulacje prawne
w zakresie œwiadczenia us³ug przesy³ania, dystrybucji
i magazynowania paliw gazowych, jakie pojawi³y siê
w projekcie nowego rozporz¹dzenia w sprawie
szczególnych warunków funkcjonowania systemu
gazowego. Omówiony zostanie równie¿ mo¿liwy wp³yw
planowanych zmian na relacje umowne

?
O roli hubów, gie³dy gazowej i PMG w systemie

gazowniczym swoimi opiniami podziel¹ siê
z Pañstwem: Andrzej Sikora, Prezes Instytutu Studiów
Energetycznych oraz Grzegorz £apa, Wiceprezes BSiPG
GAZOPROJEKT S.A.

?
Zasady dostêpu stron trzecich do sieci energetycznej

w przepisach polskich i europejskich, jak równie¿
o obowi¹zkowe zapasy gazu i mo¿liwoœci jego importu
przedstawi Piotr Spaczyñski z Kancelarii Prawnej
Spaczyñski, Szczepaniak i Wspólnicy

?
Maciej Kruœ z Kancelarii Prawnej Spaczyñski,

Szczepaniak i Wspólnicy omówi proces inwestycyjny,
z uwzglêdnieniem zagadnieñ dotycz¹cych statusu
urz¹dzeñ przesy³owych oraz proponowanych zmian
w przepisach prawa

?
Jak bêdzie wygl¹da³o uwolnienie rynku? – o nowych

regulacjach i zmianach w taryfach powiedz¹ prawnicy
SKS So³tysiñski Kawecki&Szlêzak: Krzysztof Cichocki
i Przemys³aw Ka³ek
DO UDZIA£U W WARSZTATACH ZAPRASZAMY:

9.30

Poranna kawa, rejestracja i przywitanie uczestników

10.00 Rola hubów i gie³da gazu w Polsce
Andrzej Sikora, Prezes Zarz¹du, Instytut Studiów
Energetycznych S.A.
£añcuch wartoœci w gazie ziemnym
?
?
Czynniki wp³ywaj¹ce na cenê gazu
?
Formu³a cenowa i indeksacja ceny ropopochodnymi
?
Kontrakty d³ugoterminowe i ich cechy
?
Gaz ziemny nie jest zwyk³ym surowcem energetycznym,
ale czy ju¿ commodity?
?
Rodzaje us³ug œwiadczonych przez operatorów hubów
Uczestnicy (przyk³adowi) hubu
case study CEGH BAUMGARTEN
11.30 Przerwa na kawê
11.45 Rola PMG w systemie gazowniczym
Grzegorz £apa, Wiceprezes Zarz¹du, Dyrektor Handlowy,
BSiPG GAZOPROJEKT S.A.
?
Optymalizacja sieci przesy³owej
?
Operacyjne funkcje PMG
13.45 Przerwa na lunch
14.45 Zmiana regulacji prawnych w Polsce a uwolnienie
rynku
Krzysztof Cichocki, Radca Prawny, Partner, Kancelaria SKS
So³tysiñski Kawecki & Szlêzak
?
Likwidacja barier prawnych ograniczaj¹cych uwolnienie
rynku gazu w Polsce
?
Krajowe regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa
energetycznego a unijne swobody przep³ywu towarów
i us³ug
?
Stosowanie zasady TPA w odniesieniu do œwiadczenia
us³ug przesy³u i magazynowania gazu
?
Likwidacja barier prawnych a praktyczne mo¿liwoœci
liberalizacji rynku gazu w Polsce

?
Przemys³owych odbiorców gazu ziemnego

15.45 Uwolnienie rynku gazu dla najwiêkszych odbiorców
– zmiany taryf
Przemys³aw Ka³ek,Radca Prawny, Kancelaria SKS So³tysiñski
Kawecki & Szlêzak
?
Zasada rozliczania wed³ug taryfy
?
Mo¿liwoœæ odstêpstw od rozliczeñ taryfowych
?
Zmiany cen pozataryfowych
?
Zatwierdzanie taryf gazu dla odbiorców koñcowych
?
Stanowisko Komisji Europejskiej wobec taryfikacji

?
Przedsiêbiorstwa przemys³owe posiadaj¹ce koncesjê

16.45 Podsumowanie i zakoñczenie pierwszego dnia Warsztatów

Przedsiêbiorstwa z bran¿y gazowniczej, paliwowej
i energetycznej:
?
Spó³ki gazownicze
?
Dystrybutorów, dostawców, importerów gazu

na obrót gazem

?
Rafinerie
?
Spó³ki energetyczne inwestuj¹ce w budowê elektrowni

gazowych

?
Firmy in¿ynieryjne i badawcze
?
Kancelarie prawne oraz firmy doradcze obs³uguj¹ce

Wszystkie treœci zawarte w programie Warsztatów stanowi¹ w³asnoœæ
Informedia Polska Sp. z o.o. oraz powi¹zanych z ni¹ podmiotów. O ile
Organizator nie postanowi inaczej, nie wolno ¿adnych materia³ów
stanowi¹cych w³asnoœæ Informedia Polska odtwarzaæ, wykorzystywaæ,
tworzyæ pochodnych prac na bazie materia³ów umieszczonych w
programie, ani te¿ ponownie ich publikowaæ, zamieszczaæ w innych
materia³ach czy te¿ w jakikolwiek inny sposób rozpowszechniaæ bez
uprzedniej pisemnej zgody Informedia Polska.

bran¿ê gazownicz¹

Adres do korespondencji: Informedia Polska Sp. z o.o.
ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa

tel:
022 333 97 77

Warsztaty poprowadz¹:

07.05.2010, PI¥TEK
9.30

Poranna kawa, rejestracja i przywitanie uczestników

10.00 Us³ugi przesy³ania, dystrybucji i magazynowania
paliw gazowych w projekcie nowego rozporz¹dzenia
w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania
systemu gazowego
dr Pawe³ Grzejszczak, Partner, Radca Prawny, DLA Piper
Wiater sp.k.
?
Nowe ramy prawne œwiadczenia us³ug przesy³ania,
dystrybucji i magazynowania paliw gazowych
?
Istota proponowanych zmian regulacji prawnej
?
Mo¿liwy wp³yw planowanych zmian na relacje umowne
11.00

Przerwa na kawê

11.20 Dyrektywa gazowa 2009/73/EC, a prawo polskie
Piotr Spaczyñski, Kancelaria Prawna, Spaczyñski,
Szczepaniak i Wspólnicy sp.k.
?
TPA (dostêp stron trzecich do systemów magazynowania,
przesy³u i dystrybucji)
?
Dostêp do sieci gazoci¹gów kopalnianych
?
Obowi¹zkowe zapasy gazu, a dostêp do magazynowania
?
Nowa infrastruktura
?
Gazoci¹gi bezpoœrednie
?
Odmowa dostêpu
12.20 Przerwa na lunch
13.35 Proces inwestycyjny, z uwzglêdnieniem zagadnieñ
dotycz¹cych statusu urz¹dzeñ przesy³owych oraz
proponowanych zmian w przepisach prawa
Maciej Kruœ, Kancelaria Prawna, Spaczyñski, Szczepaniak
i Wspólnicy sp.k.
?
Status urz¹dzeñ przesy³owych
?
Instrumenty uregulowania tytu³u prawnego do
usytuowania urz¹dzeñ przesy³owych. Propozycje nowych
instrumentów prawnych
?
Reglamentacja procesu inwestycyjnego w zakresie
magazynowania i przesy³u gazu: planowanie
przestrzenne, prawo budowlane, przepisy z zakresu
ochrony œrodowiska
?
Proponowane zmiany w przepisach planistycznych
i prawie budowlanym
14.35 Zakoñczenie Warsztatów i wrêczenie certyfikatów

ZAPRASZAMY DO UDZIA£U W WARSZTATACH

Aldona Mlonek - Project Manager
tel.: +48 22 333 97 77
fax: +48 22 333 97 78
aldona.mlonek@informedia-polska.pl

ZAPRASZAMY DO WSPÓ£PRACY W ZAKRESIE SPONSORINGU

Dzia³ Sponsoringu
tel.: +48 22 333 97 87
fax: +48 22 333 97 78
sponsoring@informedia-polska.pl

fax:
022 333 97 78

Andrzej Sikora – Prezes Zarz¹du, Instytut Studiów Energetycznych
Sp. z o.o.
W latach 2005-2007 Doradca AKJ Capital S.A. Uczestniczy³ w projektach
dotycz¹cych wydobycia i przerobu ropy naftowej i gazu ziemnego oraz szerzej
sektora energetycznego. Pracowa³ w PKN Orlen na stanowisku: Dyrektora Biura
Integracji z Holdingiem Unipetrol (2005), Szefa Projektu zakupu akcji i d³ugu
Holdingu Unipetrol a.s. (2003-2004), Dyrektora ds. Optymalizacji Aktywów
Produkcyjnych (2002-2005).
Maciej Kruœ – Radca Prawny, Senior Associate w Kancelarii Spaczyñski,
Szczepaniak i Wspólnicy sp.k.
Doradza³ przy projektach dot. m.in. ustalania op³at adiacenckich, planistycznych
oraz wysokoœci odszkodowañ z tytu³u przejêcia nieruchomoœci, stosowania
szczególnych rozwi¹zañ dot. realizacji inwestycji drogowych i przedsiêwziêæ
w ramach EURO 2012, partycypacji prywatnej przy realizacji publicznych inwestycji
infrastrukturalnych, zawieraniu umów dot. rewitalizacji centrów miast,
formu³owaniu koncepcji inwestycji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego,
organizacji przetargów niepublicznych dotycz¹cych zagospodarowania
nieruchomoœci, uchwalenia planów miejscowych w tym dla zak³adów
przemys³owych, osiedli mieszkaniowych, centrów handlowych, udzielenia decyzji
o warunkach zabudowy, decyzji œrodowiskowych i pozwoleñ budowlanych, regulacji
dotycz¹cych obs³ugi infrastrukturalnej inwestycji, oraz ochrony zabytków, regulacji
dotycz¹cych zadañ samorz¹du terytorialnego, w tym z zakresu realizacji lokalnego
transportu zbiorowego i gospodarki wodno-œciekowej. Konsultant ministra
w zespole ds. nowelizacji prawa z zakresu administracyjnych regulacji procesu
inwestycyjno-budowlanego oraz wdro¿enia dyrektyw œrodowiskowych do prawa
polskiego. Jest tak¿e doktorantem na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza.
dr Pawe³ Grzejszczak – Partner, Radca Prawny, DLA Piper Wiater
Partner odpowiedzialny za praktykê energetyczn¹ w warszawskim biurze
miêdzynarodowej kancelarii prawniczej DLA Piper. Od kilkunastu lat specjalizuje siê
w doradztwie prawnym dla przedsiêbiorstw sektora energetycznego. Doradza
firmom z podsektora elektroenergetycznego, gazowego, oraz paliw p³ynnych.
Uczestniczy³ jako doradca prawny w szeregu projektach prywatyzacyjnych
i restrukturyzacyjnych w energetyce, miêdzy innymi zwi¹zanych z konsolidacj¹
bran¿y, liberalizacji rynku energii i gazu, oraz wydzieleniem operatorów systemów
przesy³owych i dystrybucyjnych. Zajmuje siê doradztwem regulacyjnym
w energetyce, zamówieniami sektorowymi, zagadnieniami energetyki odnawialnej
i kogeneracji, finansowaniem inwestycji energetycznych, prawnymi aspektami
handlu energi¹, gazem i paliwami p³ynnymi, oraz europejskimi regulacjami
w zakresie prawa energetycznego i prawa ochrony œrodowiska.
Piotr Spaczyñski – Radca Prawny, Wspólnik w Kancelarii Spaczyñski,
Szczepaniak i Wspólnicy sp.k.
W latach 2001-2006 kierowa³ dzia³em prawnym koncernu ExxonMobil w Polsce.
W latach 2006-2009 by³ Of-Counsel i kierowa³ Departamentem Energetycznym
w kancelarii GWM - Grynhoff WoŸny Maliñski. Jego g³ówn¹ praktyk¹ jest doradztwo
prawne przedsiêbiorstwom energetycznym oraz górniczym w ka¿dym obszarze ich
aktywnoœci. Reprezentuje podmioty w postêpowaniach koncesyjnych,
œrodowiskowych i inwestycyjnych m.in. przed Ministrem Œrodowiska oraz przed
Prezesem Urzêdu Regulacji Energetyki. Doradza³ w wielu transakcjach na rynkach
energii konwencjonalnej jak i tej zwi¹zanej z odnawialnymi Ÿród³ami energii.
Prowadzi szkolenia dla firm z zakresu prawa konkurencji, corporate separateness,
anti boycott laws, foreign corrupt practices act (FCPA). Ukoñczy³ Postgraduate
Diploma in EU Competition Law (europejskie prawo konkurencji) na King's College
w Londynie oraz Practice Diploma in International Competition Law (International
Diploma Programme - International Bar Association & the College of Law of England
and Wales). Cz³onek International Bar Association oraz Stowarzyszenia Prawa
Konkurencji. Cz³onek zarz¹du Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.
Grzegorz £apa – Wiceprezes Zarz¹du, Dyrektor Handlowy, BSiPG Gazoprojekt
S.A.
Od 1988 r. zatrudniony w GAZOPROJEKCIE. Posiada uprawnienia w zakresie
projektowania sieci gazowych i certyfikaty ukoñczenia kursów i warsztatów
w zakresie specjalistycznej wiedzy gazowniczej m.in. Projektowanie i Budowa PMG
(IHRDC Boston). Przedsiêwziêcia inwestycyjne realizowane z jego udzia³em to min.
Gazoci¹g Tranzytowy oraz budowa PMG Wierzchowice i Mogilno. Autor wielu
publikacji w prasie technicznej oraz referatów wyg³aszanych na konferencjach
i sympozjach.
Przemys³aw Ka³ek – Radca Prawny, Kancelaria So³tysiñski Kawecki & Szlêzak
Absolwent Wydzia³u Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu oraz Wydzia³u Prawa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we
Frankfurcie n. Odr¹, gdzie uzyska³ tytu³u Master of Laws (LL.M.) i Bachelor of Laws
(LL.B.) prawa niemieckiego. Od 2006 r. jest radc¹ prawnym. W SK&S pracuje od 2009
r. Specjalizuje siê w doradztwie na rzecz spó³ek z sektora energetycznego, ze
szczególnym uwzglêdnieniem polskiego i wspólnotowego prawa energetycznego.
Doœwiadczenie zawodowe zdobywa³ m. in. w Grupie RWE w Polsce w latach 20032009 jako dyrektor departamentu prawnego. W swojej praktyce doradza³ przy wielu
projektach zwi¹zanych z energetyk¹, w tym z budow¹ i eksploatacj¹ sieci
energetycznych oraz z przy³¹czeniami do sieci. Posiada wieloletnie doœwiadczenie
w sprawach regulacji energetycznych.
Krzysztof Cichocki – Radca Prawny, Partner w Kancelarii So³tysiñski Kawecki &
Szlêzak
Od 2003 r. jest Radc¹ Prawnym. W SK&S pracuje od 1998 r., a w roku 2009 zosta³
Partnerem w kancelarii. Specjalizuje siê w prawie obrotu nieruchomoœciami, prawie
budowlanym, projektach infrastrukturalnych oraz prawie energetycznym.
Szczególnie szerokie doœwiadczenie zdoby³ przy realizacji projektów
przemys³owych (greenfield) w specjalnych strefach ekonomicznych. Doradza tak¿e
w transakcjach kredytowych obejmuj¹cych finansowanie nieruchomoœci. Doradza
w kontraktach budowlanych (FIDIC i non-FIDIC), w tym w postêpowaniach
o udzielenie zamówieñ publicznych, a tak¿e w postêpowaniach administracyjnych
z zakresu inwestycji budowlanych. Uzyska³ tytu³ magistra prawa na Wydziale Prawa
i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 1997 r. W latach
1997-98 ukoñczy³ studia podyplomowe w Instytucie Assera w Hadze oraz na
Uniwersytecie Œrodkowoeuropejskim, zakoñczone uzyskaniem tytu³u Master of
Laws (LL.M.) in International Business Law Uniwersytetu Stanu Nowy Jork.
www.informedia-polska.pl
e-mail: info@informedia-polska.pl

FORMULARZ ZG£OSZENIOWY
Warsztaty

MAGAZYNOWANIE
I PRZESY£ GAZU
6 – 7 maja 2010 r., Hotel Polonia Palace, Warszawa

SUKCES

¨
TAK, chcê wzi¹æ udzia³ w Warsztatach “MAGAZYNOWANIE I PRZESY£ GAZU"

w praktyce

Termin: 6 – 7 maja 2010 r.
Cena 2995 PLN + 22% VAT do 16 kwietnia 2010 r.
Cena 3495 PLN + 22% VAT po 16 kwietnia 2010 r.

¨
TAK, chcê otrzymaæ wiêcej informacji o Warsztatach “MAGAZYNOWANIE I PRZESY£ GAZU"
Termin: 6 – 7 maja 2010 r.

Warunki uczestnictwa:
1.

Koszt uczestnictwa jednej osoby w Warsztatach wynosi
2995 PLN + 22% VAT przy rejestracji
do 16 kwietnia 2010 r.,
3495 PLN + 22% VAT przy rejestracji
po 16 kwietnia 2010 r.

2.

Cena obejmuje prelekcje, materia³y warsztatowe, przerwy
kawowe, lunch.

3.

Przes³anie do Informedia Polska faxem lub poczt¹
elektroniczn¹, wype³nionego i podpisanego formularza
zg³oszeniowego, stanowi zawarcie wi¹¿¹cej umowy
pomiêdzy zg³aszaj¹cym a Informedia Polska. Faktura pro
forma jest standardowo wystawiana i wysy³ana faxem po
otrzymaniu formularza zg³oszeniowego.

4.

Prosimy o dokonanie wp³aty w terminie 14 dni od wys³ania
zg³oszenia, ale nie póŸniej ni¿ przed rozpoczêciem
Warsztatów.

5.

Wp³aty nale¿y dokonaæ na konto:
FORTIS BANK POLSKA SA
ul. Suwak 3,Warszawa
PL 94 1600 1127 0003 0123 0355 2001

6.

Rezygnacjê z udzia³u nale¿y przesy³aæ listem poleconym
na adres organizatora.

7.

W przypadku rezygnacji do 16 kwietnia 2010 r. obci¹¿ymy
Pañstwa op³at¹ administracyjn¹ w wysokoœci
300 PLN + 22% VAT.

8.

W przypadku rezygnacji po 16 kwietnia 2010 r. pobierane
jest 100% op³aty za udzia³.

9.

Nieodwo³anie zg³oszenia i niewziêcie udzia³u
w Warsztatach powoduje obci¹¿enie pe³nymi kosztami
udzia³u.

¨
NIE, nie wezmê udzia³u w prezentowanych Warsztatach, jednak proszê o informowanie mnie
o planowanych wydarzeniach o podobnej tematyce.

Wyœlij dziœ na nr faksu

022 333 97 78

1. Imiê i nazwisko: ....................................................................................................................................................
Stanowisko: ...............................................................................................................................................................
Departament: .............................................................................................................................................................
2. Imiê i nazwisko: ....................................................................................................................................................
Stanowisko: ...............................................................................................................................................................
Departament: .............................................................................................................................................................
3. Firma: ...................................................................................................................................................................
Ulica: ........................................................................................................................................................................
Kod pocztowy: ......................................................Miasto: .........................................................................................
Tel: .......................................................................... Fax: ..........................................................................................
E-mail: .........................................................................................................................................................
4. Dane nabywcy, potrzebne do wystawienia Faktury VAT:
Nazwa firmy: ..............................................................................................................................................................
Siedziba: ....................................................................................................................................................................
Adres: ..........................................................................................................NIP:.......................................................
Osoba kontaktowa: ....................................................................................................................................................
Tel: .......................................................................... E-mail: ......................................................................................
5. Komu jeszcze zdaniem Pana/Pani mo¿emy przes³aæ informacje o tym wydarzeniu:
Imiê i nazwisko: ..........................................................................................................................................................
Stanowisko: ...............................................................................................................................................................

10. Niedokonanie wp³aty nie jest jednoznaczne
z rezygnacj¹ z udzia³u.
11. Zamiast zg³oszonej osoby w Warsztatach mo¿e wzi¹æ
udzia³ inny pracownik firmy.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian
w programie oraz do odwo³ania Warsztatów.
Informedia Polska Sp. z o.o. z siedzib¹ w Warszawie (03-738),
ul. Kijowska 1, wpisana jest do Rejestru Przedsiêbiorców prowadzonego
przez S¹d Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydzia³ Gospodarczy
Krajowego Rejestru S¹dowego pod numerem KRS 0000223380,
NIP 527-245-67-22, wysokoœæ kapita³u zak³adowego: 50 000,00 z³.

Departament: ............................................................................................................................................................
Tel: .......................................................................... Fax: ..........................................................................................

piecz¹tka i podpis

E-mail: .......................................................................................................................................................................

Zgodnie z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997r. Nr 133 poz. 833) Informedia Polska Sp. z o.o. z siedzib¹ w Warszawie (dalej
Informedia), informuje, ¿e jest administratorem danych osobowych. Wyra¿amy zgodê na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu
dzia³alnoœci prowadzonej przez Informedia, œwiadczonych us³ug oraz oferowanych produktów, a tak¿e w celu promocji ofert klientów Informedia. Wyra¿amy równie¿
zgodê na otrzymywanie drog¹ elektroniczn¹ ofert oraz informacji handlowych dotycz¹cych Informedia oraz klientów Informedia. Wyra¿aj¹cemu zgodê na
przetwarzanie danych osobowych przys³uguje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotycz¹, w tym tak¿e prawo ich poprawiania.
Równoczeœnie oœwiadczamy, ¿e zapoznaliœmy siê z warunkami uczestnictwa oraz zobowi¹zujemy siê do zap³aty ca³oœci kwot wynikaj¹cych z niniejszej
umowy.
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