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            zdjęcie: https://www.copernicustorunhotel.com/  

Szanowni Członkowie Polskiej Izby Przemysłu Targowego!  Koleżanki i Koledzy!   

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w pierwszym w historii PIPT, Letnim Zjeździe Polskiej Izby 

Przemysłu Targowego, który odbędzie się w dniach 22-24 sierpnia 2022 r. w Toruniu, mieście Mikołaja 

Kopernika. Na miejsce  Zjazdu wybraliśmy luksusowy hotel Copernicus Toruń położony obok malowniczych 

Plant nad brzegiem Wisły, 500 metrów od Starego Miasta, 600 metrów od Krzywej Wieży i 700 metrów od 

Rynku.  

 

    
   

https://www.copernicustorunhotel.com/
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Jak podaje hotel: „Bliskość natury i najważniejszych ośrodków turystycznych miasta sprawiają, że Goście 

mogą spędzić czas na wiele sposobów  - zwiedzając Toruń, odpoczywając wśród zieleni lub korzystając z 

atrakcji hotelowych.” 

 

 Hotel mieści się w oryginalnym, nowoczesnym budynku. Oferuje 149 komfortowych pokoi z pięknym 

widokiem na Stare Miasto, panoramę Wisły lub park. Tradycyjnie, wstępnie zarezerwowaliśmy dla 

Państwa pokoje 1- i 2-osobowe z możliwością rezerwacji na 1 lub 2 noce.  

 

    
 

Wszystkie pokoje wyposażone są w klimatyzację i wysokiej jakości meble. Każdy z nich obejmuje łazienkę z 

elementami wykonanymi z marmuru. W pokojach zapewniono telewizor z płaskim ekranem, sejf i minibar. 

Niektóre z nich dysponują również balkonem. 

 

Hotel posiada też kryty i odkryty basen, SPA i centrum odnowy biologicznej. Dla Gości na czas pobytu 

obowiązuje nielimitowany wstęp do kompleksu wodno – termalnego oraz 10% zniżki na zabiegi z karty 

SPA.  

 

   

W hotelu do dyspozycji Gości jest bar w holu, kręgielnia i klub nocny. Śniadanie w formie bufetu serwowane jest 

w restauracji, w której w ciągu dnia podawane są oryginalne dania przyrządzane przez szefa kuchni. W hotelu 

Copernicus działa również salon fryzjerski. W razie potrzeby można skorzystać z usługi prania i prasowania 

odzieży. 

Warto dodać, że w pobliżu Hotelu Copernicus Toruń usytuowane są liczne puby, restauracje i popularne 

atrakcje turystyczne. Stacja kolejowa Toruń Miasto oddalona jest od budynku o 1,6 km, a dworzec autobusowy 

– o 1,5 km. 

 

W załączeniu przesyłamy formularz „Zgłoszenia udziału” w Zjeździe. 
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Szanowni Państwo, 

 

chcielibyśmy, aby 1. Letni Zjazd PIPT miał charakter głównie integracyjny. Wstępny program Zjazdu PIPT, nad którym 

wciąż pracujemy, przewiduje Konferencję Branżową PIPT w dniu 23 sierpnia br. (wtorek), a także spotkania sekcji 

branżowych członków Izby.  Szczegółowy program Zjazdu prześlemy wkrótce. 

 

   
 

zdjęcia: archiwum PIPT 

 

Nacisk położyliśmy jednak na organizację kilku atrakcji. Wśród atrakcji planujemy m.in. kolację z grillem na wolnym 

powietrzu, a także seans w Centrum Popularyzacji Kosmosu „Planetarium Toruń”, będące jedną z największych 

atrakcji turystycznych oraz wycieczkę „Historyczny Toruń” z przewodnikiem.  
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MIEJSCE ZJAZDU 

         

www.copernicustorunhotel.com     e-mail (recepcja): recepcja@copernicus.com        tel.: +48 797 010 166  

 

ORGANIZATOR ZJAZDU 

Polska Izba Przemysłu Targowego - kontakt tel.: +48 61 866 15 32, 869 22 45;  

Beata Kozyra +48 881 314 000,  Marzenna Łukaszewicz +48 665 07 97 20,  Jan Studencki +48 508 543 941; 

e-mail:   b.kozyra@polfair.com.pl ,  m.lukaszewicz@polfair.com.pl , j.studencki@polfair.com.pl  

 

ZGŁOSZENIA UDZIAŁU i EWENTUALNE REZYGNACJE  

Wybór opcji pobytu (długość pobytu, nocleg / noclegi w pokojach 1- i 2-osobowych) zależy tylko od Państwa.  

Wskazany na formularzu „Zgłoszenia udziału w 1. Letnim Zjeździe PIPT” termin zgłoszenia wynika z  warunków 

umowy pomiędzy PIPT a hotelem COPERNICUS na organizację Zjazdu i wpłaty zaliczki.  

 

UWAGA: Bezpłatną rezygnację gwarantujemy do dnia 12 sierpnia 2022 r.  

 

DRESS CODE 

- Kolacja grillowa                                                  - CASUAL 

- Konferencja Branżowa PIPT                               - BUSINESS  CASUAL 

- spotkania sekcji branżowych członków Izby     - CASUAL                                                                                       

- dzienne i wieczorne zajęcia integracyjne          - CASUAL                                                                                       

 

KONSUMPCJA 

- w pierwszym dniu Zjazdu – 22 sierpnia br. – kolacja indywidualnie we własnym zakresie  

- w drugim dniu Zjazdu – śniadanie, lunch i kolacja grillowa – wliczone w cenę pakietu  

- w trzecim dniu Zjazdu – śniadanie wliczone w cenę, inna konsumpcja - we własnym zakresie 

- indywidualne zamówienia w barach i restauracjach podczas pobytu - płatne indywidualnie dodatkowo.  

 

Toruń - informacja turystyczna 

www.torun.pl/pl/torunpl/turystyka/nie-tylko-zabytki  

www.visittorun.com  

 

Szanowni Państwo, Drodzy Członkowie PIPT, 

mamy nadzieję na liczny Państwa udział w 1. Letnim Zjeździe PIPT w hotelu COPERNICUS TORUŃ.  Życzymy 

satysfakcji z udziału w części konferencyjnej Zjazdu oraz dobrej zabawy! Jesteśmy przekonani, że atmosfera 

miejsca będzie sprzyjać miłemu pobytowi i wypoczynkowi.  

Rada, Zarząd i Biuro Polskiej Izby Przemysłu Targowego  
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