
  

 

 

 
 

 

 

Przewodnik po wydarzeniu 

 

 

 
 

 

 

Organizatorzy: 

 

Jakub B. Bączek 

Biznes i życie na maksa 

27 stycznia 2018, Londyn 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

Przewodnik po wydarzeniu prezentuje najważniejsze informacje organizacyjne 

Prosimy o uważną lekturę. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt – Anna Ewa Suska – 

anna@excellencevale.com.  

 

 
Data Miejsce 

27 stycznia 2018 

sobota 

9:45am – 7.00pm  

Hotel Hilton London Metropole 

225 Edgware Road, London W2 1JU 



 

 
 

Rejestracja 

 

Wejście na salę szkoleniową wymaga wcześniejszej rejestracji. Recepcja 

szkoleniowa będzie czynna od 8.30am. Z uwagi na dużą liczbę 
uczestników, dla Państwa wygody, prosimy o wcześniejsze przybycie.   
Dla gości VIP przewidujemy odrębne, specjalnie oznaczone stanowisko 
do rejestracji. O 9.45am drzwi zostaną zamknięte. 

 

 

e-bilety 

 

 

Prosimy o wydrukowanie biletu oraz okazanie go podczas rejestracji. 

 

Dodatkowe 

informacje dla 

uczestników 

Na wydarzenie mają wstęp tylko osoby, które ukończyły 16 rok życia. 
Mamy nie mogą więc wchodzić z niemowlętami lub dziećmi poniżej tej 
granicy wieku. 

Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną, która porusza się na wózku 
inwalidzkim, poinformuj nas o tym przed wydarzeniem pisząc na 
anna@excellencevale.com. 

Na szkoleniu będzie możliwy zakup książek trenera, prosimy o wzięcie ze 
sobą gotówki. 
Wydarzenie zostanie nagrane oraz będą robione zdjęcia, materiały te 
zostaną później wykorzystane do promocji marki ExcellenceVale w 

mediach, social mediach, itd., jeśli nie wyrażasz na to zgody, prosimy o 
przekazanie tej informacji fotografowi lub operatorowi kamery albo 

osobie z rejestracji. Jeśli tego nie zrobisz, będzie to oznaczać, że zgadzasz 
się by Twój wizerunek został wykorzystany w wyżej wspomnianym celu. 
 

Lunch Lunch rozpocznie się o godzinie 13.00. 

mailto:anna@excellencevale.com


 

Komunikacja 

Informacje dodatkowe 

dla Klientów VIP 

▪ Priorytetowa rejestracja w specjalnie oznaczonej strefie VIP 

▪ Miejsce siedzące w pierwszych trzech rzędach przed sceną 

▪ W trakcie przerwy zapraszamy na lunch z Jakubem B. Bączkiem 

do restauracji hotelowej. 

 

 

Nagrywanie  

 

 

Używanie wszelkich urządzeń do nagrywania, w tym telefonów 
komórkowych, jest niedozwolone. Prosimy o wyrozumiałość i 
zastosowanie się do całkowitego zakazu nagrywania. 
 

Dress Code 

 

Sugerujemy wygodny styl casual. Sala jest klimatyzowana, więc prosimy 

zadbać o dodatkowe okrycie w razie potrzeby.  
 

 

Lokalizacja  

 

Hilton London Metropole znajduje się 15 minut od lotniska Heathrow 

Airport (Heathrow Express na Paddington Station) i 10 minut od 

terminalu Eurostar St Pancras International.  

Jest zlokalizowany w congestion charge zone, na północ od Edgware 
Road i Harrow Road.  

Hotel znajduje się ok. ½ mili od stacji metra Marble Arch, Oxford Street i 

Hyde Park, w pobliżu A40(M), z łatwym dostępem do M40, M1 i M25. 

 

Dojazd 

 

Mapa: http://www3.hilton.com/en/hotels/united-kingdom/hilton-

london-metropole-LONMETW/maps-directions/index.html 

 

Metro:  

Edgware Road (w odległości 2 minut piechotą) 

Stacja ta obsługuje następujące linie metra: 
▪ Linia Bakerloo  

▪ Linia Circle i District 

▪ Linia Hammersmith & City 

 

Stacja kolejowa: 

• Paddington (9 minut pieszo) 

 

Autobusy: 

▪ 36, 436 – przystanek H – kierunek Molesworth Street 

(2 przystanki) do Edgware Road Praed Street – przystanek ED i 2 

minuty pieszo do Hilton London Metropole 

• Merylbone Station (10 minut pieszo) 

 

http://www3.hilton.com/en/hotels/united-kingdom/hilton-london-metropole-LONMETW/maps-directions/index.html
http://www3.hilton.com/en/hotels/united-kingdom/hilton-london-metropole-LONMETW/maps-directions/index.html


 

 

Parking  

Parking hotelowy 

Parking hotelowy jest zlokalizowany przy Harbet Road, na tyłach hotelu. 
Od wejścia hotelowego przy Edgware Road prosimy udać się w kierunku 
północnym i skręcić w lewo za pierwszym rogiem w Harrow Road, a 

następnie ponownie w lewo w Harbet Road.  
Opłata £35.00/24 h 

 

Dodatkowe opcje parkingowe 

 

• Q - Car Park (5 minut od stacji Edgware Road) Church 

Street/Penfold Street, NW8 8BG 

Opłata £12/24h (parking czynny w godz. 6:00 am – 10:00 pm) 

 

• City Car Park (3 minuty od stacji Edgware Road) 5 Bell Street, 

NW1 5BZ 

Opłata £20/24 h 

 

Kontakt w razie pytań 

 

Email: anna@excellencevale.com. 

Wielka Brytania 

Telefon stacjonarny: +44 (0) 2034 115 018 

Telefon komórkowy: +44 (0) 7737 163 194 

Polska 

Telefon stacjonarny: +48 (0) 123 120 975 

Telefon komórkowy: +48 (0) 788 252 651 

 

Serwis: www.excellencevale.com 


