
 
 

 

  



 
 

 

 

 

II KRAKOWSKI  KARNAWAŁOWY  

BAL KLASTROWY 

Z ogromną przyjemnością chcemy zaprosić Państwa na II edycję Krakowskiego 

Karnawałowego Balu Klastrowego. Miejscem uroczystości jest w tym roku kompleks 

sal na III piętrze Centrum Kongresowego ICE Kraków, przy ul. M. Konopnickiej 17, 

który jest idealną przestrzenią, zarówno widokową, do podziwiania Zamku 

Królewskiego na Wawelu, jak i taneczną, w której odnajdzie się oprawa muzyczna 

zapewniona przez dwa komplety muzyków: kwartet smyczkowy Con Affetto oraz 

zespół jazzowy Coctail.   

Tegoroczny Bal odbędzie się w ostatnią sobotę karnawału, tj. 25 lutego 2017r., 

co sprawi, że będzie to cudowna okazja do wspólnego zakończenia okresu 

wytężonych działań, okazja do spotkania świata biznesu, samorządu i nauki, których 

współpraca jest ideą klastringu, a promocją tejże zajmuje się nasza Fundacja. Bal na 

170 osób będzie finansowany przez uczestników i sponsorów, a całkowity dochód z 

niego przeznaczony zostanie na uruchomienie działalności Małopolskiego 

Centrum Komercjalizacji, które powstaje przy ścisłej współpracy z Urzędem Miasta 

Krakowa. 

Głównym celem Forum Klastrów Małopolski jest wspieranie inicjatyw 

klastrowych oraz budowanie szerokich sieci współpracy. W związku z tym Zarząd 

Fundacji pragnie zaprosić lokalnych przedsiębiorców stanowiących elitę środowiska 

działającego w powiązaniach kooperacyjnych, utrzymującego stały kontakt z nauką i 

laboratoriami badawczymi oraz wdrażającego na rynek innowacyjne technologie i 

nowe produkty. Ze względu na rangę wydarzenia i przyświecający cel: charytatywny 

Bal na rzecz powołania placówki, w której swoje miejsce znajdą zarówno 

przedsiębiorcy, jak i naukowcy - w balu wezmą także udział przedstawiciele 

samorządu oraz uczelni wyższych. 

 
Liczymy na Państwa obecność –  
 
Zarząd Fundacji 
Forum Klastrów Małopolski 

 



 
 

 

 

NOTKA  INFORMACYJNA 

Zapisy oraz pytania organizacyjne prosimy kierować do firmy Cluster Management 

Sp. z o.o., ul. Krupnicza 8/3a, 31-123 Kraków, która zajmuje się koordynacją Balu  

na rzecz Fundacji. Osobą odpowiedzialną za wydarzenie jest Pani Karolina Zarazka 

– tel. +48 730 545 645. 

Rejestracja uczestników dokonywana jest drogą mailową: kz@edytapecherz.pl  
i trwa do 16 lutego 2017 lub do wyczerpania miejsc. 
 
Koszt uczestnictwa:  

 300 zł brutto/osobę przy rejestracji członków klastrów Małopolski z osobami 
towarzyszącymi 

 300 zł brutto/osobę przy dokonaniu wpłaty do 31 stycznia br. 

 330 zł brutto/osobę dla pozostałych. 

Podczas Balu obowiązują stroje wieczorowe (black tie).  
 
Uwaga1: Fundacja nie jest płatnikiem VAT i wystawiać będzie faktury, których nie 
można odliczyć od tego podatku. 
Uwaga 2: Bilety są imienne, w przypadku rezygnacji istnieje możliwość zamiany po 
uprzednim zgłoszeniu. 
 
Zapisanie się na Bal jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu Balu. 
 
Nr konta bankowego:  
 
Fundacja Forum Klastrów Małopolski 
Ul. Krupnicza 8/3a, 31-123 Kraków 
mBank 79 1140 2004 0000 3402 7660 3460 
Wpłat należy dokonywać z opisem: „Bal 25 lutego” oraz imię i nazwisko osoby dla 
której przeznaczony jest bilet. 
 
 
Bal jest organizowany w partnerstw z Miastem Kraków.  
Patronem Honorowym jest Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego. 
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