Rola Wielofunkcyjnych
Obiektów Spędzania
Czasu Wolnego
w zwiększeniu obrotów
w sektorze turystycznym

Budowa Wielofunkcyjnych Stref Spędzania
Czasu Wolnego powinna uwzględniać istniejące
atrakcje Miasta i Regionu, oraz przyjęte
perspektywy rozwoju. Naszym celem jest
Obiekt
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KLUCZ DO ZWIĘKSZENIA
RUCHU TURYSTYCZNEGO

Wielofunkcyjne Obiekty Spędzania Czasu Wolnego to najlepsze rozwiązanie,
dzięki któremu będzie możliwe zwiększenie strumienia turystycznego w danym mieście i w regionie.

Jaskinie Nauki
5D+
Strefa Aktywnego
Relaksu

Hotel / Spa /
Centrum
Konferencyjne

Pasaż Handlowy

Oceanarium

Pasaż
Gastronomiczny

Centrum
Odnowy Zdrowia

Interaktywne Centrum
Informacji Turystycznej
Galeria Medyczna
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CECHY OBIEKTU
nowoczesne wielofunkcyjne obiekty spędzania czasu wolnego to inwestycje, które:

mają charakter centrotwórczy
wydłużają sezon turystyczny miasta do 365 dni/rok
stają się silnym magnesem przyciągającym nowy, szeroki strumień turystyczny
mają realne przełożenie na rozwój pozostałych gałęzi lokalnej gospodarki (transportową, hotelarską,
gastronomiczną itd.)
stają się nową ikoną miasta, zwiększając wartość marketingową miasta
i regionu
tworzą nową kulturę spędzania wolnego czasu dla mieszkańców
zaspokajają potrzeby wielu grup docelowych
zapewniają długofalowe zyski i wpływy do budżetu miasta

TO WŁAŚNIE
NASZ KLUCZ DO
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SILNIKA TURYSTYCZNEGO
I WIELOFUNKCYJNEGO OBIEKTU
SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO

Przykładowy
program funkcjonalny
Wielofunkcyjnego Obiektu
Spędzania Czasu Wolnego
i Atrakcji Turystycznej

WIELKOŚCI MODELI
możliwych do realizacji na terenie Polski

OCEANARIUM
Spółka PFI Future S.A. jest właścicielem licencji
na budowę oceanarium, które jako atrakcja turystyczna jest
GWARANCJĄ SUKCESU KOMERCYJNEGO.

WARIANT A
powierzchnia całkowita: 22-25 tys. m²
strumień zwiedzających: minimum 1 950 000

Założenia funkcjonalne:
• obiekty projektowane dla liczby zwiedzających
od 1 mln do 4 mln osób;
• obiekt strefy czasu wolnego dla mieszkańców;
• atrakcja turystyczna i magnes przyciągający
kolejne strumienie turystów do miasta;
• nowe całoroczne miejsca pracy dla kilkuset osób;
• obiekt mający wpływ na rozwój całego
przemysłu turystycznego w mieście.

To będzie
miejsce,
do którego
chce się
powrócić!!!
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WARIANT B
powierzchnia całkowita: 15-20 tys. m²
strumień zwiedzających: minimum 1 500 000

WARIANT C
powierzchnia całkowita: 12-15 tys. m²
strumień zwiedzających: minimum 1 000 000

JASKINIE NAUKI

5D+

Jaskinie wirtualnej rzeczywistości to zaproszenie w nieznany dotąd świat,
w którym możliwe będzie poznanie zjawisk astronomicznych, przyrodniczych
i biologicznych. Dzięki najnowocześniejszym technologiom uczestnik doświadczy
niezapomnianych wrażeń, które pozwolą mu jak najwierniej zgłębić
przedstawiany temat.

Założenia funkcjonalne:
• strefa skierowana jest do szerokiej grupy docelowych odbiorców;
• stanowi dodatkową atrakcję całego kompleksu;
• zapewniona jest pełna interakcja z odbiorcą, który staje się
niejako uczestnikiem pokazu;
• animacje pozwalają przedstawić daną problematykę w sposób
o wiele ciekawszy i dokładniejszy niż najwierniej odwzorowane
modele;
• prezentowane animacje można zmieniać lub tworzyć serię pokazów,
w której kolejne odcinki będę emitowane np. co pół roku,
zachęcając tym samym do kolejnych odwiedzin.
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EKSPERYMENTARIUM
Interaktywne Centrum Nauki
o zmieniającej się scenograﬁi
Przedstawiona poniżej strefa to bardzo ważny element kompleksu.
Jako obiekt wielofunkcyjny, przeznaczona jest do propagowania wiedzy,
promocji nauki oraz szeroko rozumianych rozwiązań proekologicznych,
wykorzystując do tego celu unikatowe i interaktywne metody ekspozycyjne.

Założenia funkcjonalne:
• propagowanie rozwiązań technologicznych związanych z odnawialnymi
źródłami energii (biomasa, fotowoltaika, energia wiatrakowa);
• tajemnice nauki przedstawione w interaktywnej formie, dedykowanej
różnym grupom wiekowym;
• funkcja wystawiennicza – wystawy stałe i czasowe ukazujące zwiedzającym
w prosty i namacalny sposób zasady działania różnego typu innowacyjnych
rozwiązań najnowszej myśli technologicznej;
• funkcja edukacyjna – warsztaty i laboratoria, eksperymenty przeprowadzane
przy i z udziałem zwiedzających, wykłady i sympozja w salach konferencyjnych
mające na celu przybliżenie tematyki nowoczesnych technologii;
• możliwość organizowania dedykowanych „lekcji biologii” dla uczniów
z całej Polski;
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MEDIATEKA
Ta nowoczesna, multimedialna biblioteka zaoferuje dostęp do niezliczonych dziedzin
wiedzy zapisanych zarówno w formie tradycyjnej książki, jak i na najnowocześniejszych
nośnikach. Z innowacyjnego centrum bibliotecznego będą mogli korzystać wszyscy zarówno uczniowie i studenci, jak i turyści, którzy przy ﬁliżance kawy odnajdą chwilę
relaksu podczas ciekawej lektury. Mediateka stanie się także centrum kulturowym,
gdzie w nowocześnie wyposażonych salach będą mogły odbywać się eventy i spotkania
literackie, jak również lekcje dla uczniów z wykorzystaniem nowych mediów.

Założenia funkcjonalne:
• łatwy i szybki dostęp do szerokiej wiedzy zapisanej zarówno
na tradycyjnych, jak i nowoczesnych nośnikach;
• połączenie funkcji edukacyjnej i naukowej z rozrywkową,
dzięki kawiarniom i strefom relaksu;
• możliwość organizowania eventów kulturalnych
i dydaktycznych dzięki licznym stanowiskom internetowym,
nowocześnie wyposażonym salom spotkań oraz miejscom
rozrywki dla dzieci.
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PASAŻ
HANDLOWY
Pasaż handlowo-usługowy to przestrzeń oferująca możliwość
nabycia wyselekcjonowanych tematycznie pamiątek związanych
z obiektem. Pozwolą one kontynuować rozpoczętą przygodę
i poszerzać swoją wiedzę z zakresu świata nauki, przyrody,
czy też zagadnień proekologicznych.

Założenia funkcjonalne:
• dedykowana oferta handlowa
dla różnych grup docelowych;
• pasaż połączony jest ze strefą oceanarium,
stanowiąc jego zasadnicze uzupełnienie.

PASAŻ
GASTRONOMICZNY
Food Court ma zapewniać gościom kompleksu
rozrywkowo-edukacyjnego możliwość
skosztowania potraw charakterystycznych
dla wybrzeży z różnych części świata.

Założenia funkcjonalne:
• dostępność dla gości wszystkich części kompleksu;
• różnorodność oferty kulinarnej;
• samoobsługowy system dystrybucji posiłków.
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EGZOTYCZNA LAGUNA

WIELKOŚCI MODELI
możliwych do realizacji na terenie Polski

To strefa połączona z lasem tropikalnym i plażą,
w której dzięki basenom i dużej ilości leżaków można znaleźć
strefę prawdziwego relaksu. Uzupełnieniem jest Saunarium, Fitness
i inne atrakcje.
WARIANT A
Egzotyczna Laguna: 6 000 m²
Saunarium: 1 800 m²
Fitness: 700 m²
pow. całkowita: 8 500 m²

Założenia funkcjonalne:

WARIANT B
Egzotyczna Laguna: 5 000 m²

• strefa rekreacji i atrakcji dla różnych grup
wiekowych;
• dostęp do basenu, Saunarium i Fitness;
• rozsuwany dach nad strefą basenową;
• szeroka oferta usług SPA;
• atrakcje dla młodzieży, jako nocny klub „Ibiza”;
• raz w tygodniu obiekt czynny całą dobę.

Saunarium: 1 500 m²
Fitness: 500 m²
pow. całkowita: 7 000 m²

WARIANT C
Egzotyczna Laguna: 4 000 m²
Saunarium: 1 000 m²
Fitness: 500 m²
pow. całkowita: 5 500 m²
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HOTEL

Hotel musi być wyjątkowym miejscem, do którego będziemy chcieli powrócić.
Nie inaczej będzie w naszym Hotelu Secret Continental, w którym pobyt zapewni gościom
wiele ciekawych wrażeń. Tematycznie zaprojektowane wnętrza poświęcone
będą wybranym kontynentom, państwom oraz miastom, dając początek
niezwykłej podróży do odległych zakatków całego świata. Bez wątpienia
będzie to unikatowa oferta na terenie całego miasta i regionu.

Założenia funkcjonalne:
• tematyczne aranżacje wystroju pięter i pokoi;
• wzbogacony o część konferencyjną, galerię sztuki nowoczesnej,
kręgielnię, sklep z Whiskey i cygarami oraz taras widokowy;
• wyposażony w restaurację serwującą tematyczną kuchnię z różnych stron świata;
• hotel skierowany również na obsługę turystyki medycznej.
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GALERIA
MEDYCZNA
To unikatowa przestrzeń, w której skupiona będzie sieć
prywatnych, wysokospecjalistycznych praktyk medycznych
z różnych dziedzin. Najlepsi specjaliści i eksperci w swoich
dziedzinach, a także najnowocześniejszy sprzęt medyczny
zapewnią komfort po zabiegach chirurgii jednego dnia.

STREFA
ZDROWIA

Założenia funkcjonalne:
• specjalistyczne zabiegi chirurgii jednego dnia;
• sieć wysokospecjalistycznych praktyk
medycznych z różnych dziedzin;
• możliwość wykonania kompleksowych
badań medycznych;
• dostęp do laboratoriów i nowoczesnego
sprzętu medycznego;

Będzie to zdrowotna strefa kompleksu, wyposażona
w nowoczesne tężnie i komory solankowe.
Ze strefy będą mogli skorzystać wszyscy goście
odwiedzający kompleks.

Założenia funkcjonalne:
• strefa będzie wypełniać misję zdrowotną kompleksu;
• nowoczesna i ciekawa architektura, która sama w sobie
będzie stanowić kolejną niezwykłą atrakcję;
• strefa dostępna zarówno dla turystów, jak i mieszkańców miasta;
• strefa wykonana z najnowocześniejszych materiałów,
z zastosowaniem nowoczesnych technologii i instalacji.
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ROLLERCOASTER
Rollercoaster zalicza się do tej grupy atrakcji, które gwarantują
prawdziwy zastrzyk adrenaliny, a emocje związane z jazdą
na długo pozostają w pamięci. Jest atrakcją, z której bardzo chętnie
korzystają zarówno turyści, jak i mieszkańcy miasta.
TO OBOWIĄZKOWY PUNKT NA LIŚCIE KAŻDEGO TURYSTY!

Założenia funkcjonalne:
• nowoczesna konstrukcja i ciekawa aranżacja trasy
zapewniająca niepowtarzalne emocje;
• nowoczesne wagoniki rozwijające prędkość do 80 km/h;
• rygorystyczne normy bezpieczeństwa
na etapie produkcji, montażu, jak i eksploatacji.
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MAŁE ZOO
Małe jest piękne i może przynosić wiele radości, zwłaszcza najmłodszym.
To specjalnie przewidziana strefa, w której można przebywać bardzo blisko zwierząt,
dotknąć ich, jak również nakarmić. Małe Kózki Karłowate, króliki, Muﬂony, czy Alpaki,
to niektóre ze zwierząt, które mogą zagościć w naszym Małym Zoo i sprawić
wiele radości zwiedzającym.

Założenia funkcjonalne:
• strefa pełni również funkcję edukacyjną;
• zwierzęta dostępne na wyciągnięcie ręki, ale z zachowaniem
odpowiednich wymogów bezpieczeństwa;
• strefa może być rozbudowana o place zabaw, punkty
gastronomiczne, wystawy tematyczne.
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DINO PARK
Świat Dinozaurów to wciąż sfera pełna nieodkrytych tajemnic, która cieszy się niesłabnącym
zainteresowaniem i popularnością wśród zwiedzających. Jest to doskonałe miejsce o charakterze
edukacyjno-rozrywkowym zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, oferujące niesamowitą podróż w czasie
do świata wyginiętych gatunków, które kiedyś panowały na ziemi. Ekscytujących przeżyć dostarczą
multimedialne pokazy prehistorycznej natury oraz wirtualne rekonstrukcje, dzięki którym wizyta
w tym nowoczesnym miejscu stanie się niezapomnianą przygodą.

Założenia funkcjonalne:
• ciekawa aranżacja ścieżek parku dinozaurów;
• nowoczesne eksponaty dinozaurów, poruszających się
i wydających naturalne odgłosy;
• multimedialne pokazy oraz wirtualne podróże dzięki
najnowszym technologiom kinowym i VR;
• strefa wzbogacona o place zabaw, kino, wystawy
tematyczne, place zabaw, restauracje itd.
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NOWOCZESNE
KOŁO WIDOKOWE
Niesamowitych wrażeń wizualnych dostarczy nowoczesne koło widokowe.
Dzięki niemu zwiedzający będą mogli ujrzeć niesamowitą panoramę całego miasta
i jego okolic. Koła widokowe cieszą się ogromną popularnością na całym świecie,
zapewniając odwiedzającym niezapomnianą dawkę wrażeń i emocji.
Nowoczesne kabiny pozwalają na przewóz wielu osób, a także organizację
wewnątrz nich różnego rodzaju eventów t.j.: kolacje kameralne, zaręczyny,
degustacje, czy spotkania służbowe.

Założenia funkcjonalne:
• obiekt może stanowić część składową kompleksu
lub być wybudowany w innym miejscu miasta;
• projekt wizualny konstrukcji koła widokowego może być
dostosowany do otaczającej architektury;
• zastosowanie nowoczesnych wielofunkcyjnych kabin,
zapewniających maksymalne doznania wizualne;
• zapewnione będą bardzo rygorystyczne normy bezpieczeństwa
na etapie produkcji, montażu, jak i eksploatacji.
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OBROTOWA RESTAURACJA
NA WIEŻY WIDOKOWEJ
To miejsce przyciągnie odwiedzających nie tylko doskonałym jedzeniem,
ale przede wszystkim niepowtarzalnym klimatem. W położonej na wieży widokowej
restauracji w kształcie rotundy będzie można podczas posiłku podziwiać rozległą
panoramę okolic. Powoli obracająca się sala - dzięki mechanizmowi obrotowemu
i przeszklonym ścianom - zapewni niezwykłe doznania widokowe,
pozostawiając w pamięci moc wrażeń nie tylko smakowych, ale i estetycznych.

Założenia funkcjonalne:
• niepowtarzalne, zmieniające się widoki panoramy podczas posiłku
dzięki mechanizmowi obrotowemu oraz przeszklonym ścianom;
• możliwość skosztowania wykwintnych potraw;
• rygorystyczne normy bezpieczeństwa
na etapie produkcji, montażu, jak i eksploatacji.
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TRADYCYJNY BROWAR
Browar będzie stylowym miejscem spotkań dla wszystkich miłośników złotego napoju.
Pozwoli rozkoszować się ciekawymi gatunkami piwa warzonymi na miejscu wg starych
rzemieślniczych tradycji oraz kuchnią dopełniającą ich smaki. Organizowane w browarze
degustacje, pokazy sztuki piwowarskiej oraz wieczory z muzyką na żywo przyciągną
wszystkich amatorów niebanalnych miejsc pełnych ciepłej atmosfery.

Założenia funkcjonalne:
• browar serwujący piwo warzone na miejscu wg starych
piwowarskich tradycji;
• tradycyjne menu restauracji oparte na lokalnych produktach,
doskonale wydobywające smak różnorodnych gatunków piw;
• organizowanie eventów związanych z tradycją piwa
oraz tematycznych wieczorów z muzyką na żywo.
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KOLEJKA LINOWA
Popularne atrakcje miasta wymagają ich skomunikowania z pozostałymi częściami
i atrakcjami miasta, za pomocą różnych form i środków komunikacji. Najlepiej,
gdy środek transportu sam w sobie stanowi kolejną atrakcję w mieście.
Taką atrakcją niewątpliwie jest Kolejka Linowa. Osoby z niej korzystające nie tylko
dostaną się do naszego obiektu, ale przy okazji będą mogły ujrzeć panoramę miasta i okolic.

Założenia funkcjonalne:
• skomunikowanie obiektu z innymi atrakcjami miasta
lub np. z oddalonym parkingiem;
• zastosowanie nowoczesnych wielofunkcyjnych kabin,
zapewniających maksymalne doznania wizualne;
• zapewnienie rygorystycznych norm bezpieczeństwa
na etapie produkcji, montażu, jak i eksploatacji.
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KOLEJKOWY PARK MINIATUR
To szczególne miejsce zabierze widza do tętniącego życiem świata miniatur.
Każda z makiet przedstawiać będzie szczegółowo odwzorowany krajobraz
oraz najciekawsze miejsca charakterystyczne dla wybranego Regionu.
Zmieniające się pory dnia, dźwięki, pociągi oraz samochody poruszające się
w realistycznej, pełnej miniaturowych szczegółów scenerii staną się
fantastyczną atrakcją dla całej rodziny.

Założenia funkcjonalne:
• strefa pełni także funkcję edukacyjną;
• tematyczne makiety dedykowane najciekawszym
miejscom danego regionu lub miasta;
• ruchome miniatury oraz bogactwo scenerii przy zmieniąjących się
porach dnia oraz realistycznych dźwiękach.
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INWESTYCYJNY IMPULS DLA ISTNIEJĄCYCH
TORÓW WYŚCIGÓW KONNYCH W POLSCE
Na całym świecie wyścigi konne zyskują coraz większa popularność, generując
miliardowe przychody. W przeciwieństwie do Europy Zachodniej wyścigi konne
nie cieszą się w Polsce dużym zainteresowaniem. Nielicznym obiektom
daleko do świetności zagranicznych torów, które przy bogato zagospodarowanej
infrastrukturze generują ogromny ruch miłośników tego sportu.
Dzięki uzupełniającym inwestycjom i poprawieniu istniejącej infrastruktury także polskie
tory wyścigowe mogą odzyskać dawną świetność i stać się na nowo zyskowną gałęzią
sportowego biznesu, stając się przy tym nowym silnikiem turystycznym na światową skalę.
Dzięki temu Totalizator Sportowy mógłby zyskać znakomite miejsce na zagospodarowanie
licencji na automaty do gier i możliwość stworzenia modelowych ośrodków do gier losowych,
które będą impulsem do powstawania kolejnych punktów na terenie naszego kraju.
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AFRYKARIUM-OCEANARIUM
we Wrocławiu
Doskonałym przykładem sukcesu komercyjnego jest wrocławskie Afrykarium-Oceanarium, zrealizowane przez jedną z naszych spółek
- P.B. Inter-System S.A., która jako generalny wykonawca zapewniła 100% ﬁnansowania budowy dla Spółki Celowej Gminy Wrocław.
Roczna frekwencja wrocławskiego ZOO wzrosła szybko z poziomu 350 000 do ponad 1 700 000 osób, a przychody z 10 mln zł do ponad
45 mln zł. Jest to obecnie najlepiej biletowana atrakcja turystyczna w Polsce!
Zestawienie frekwencji w ZOO Wrocław
w latach 2011-2015

Wzrost przychodów w ZOO Wrocław
w latach 2011-2015
Szacuje się, że turyści,
którzy wydali 50 zł
w tego typu atrakcjach,
kolejne 350 zł wydają
na inne usługi
w mieście

2 000 000
1 800 000

50 000 000
45 000 000

1 600 000

40 000 000

1 400 000

35 000 000

1 200 000

30 000 000

1 000 000

25 000 000

800 000

20 000 000

600 000

15 000 000

400 000

10 000 000

200 000

5 000 000

0

0
2011

2012

2013

2014

2015

Dochód dla miasta
Zakładając 50 mln
przychodu w 2015r.,
turyści zostawili
we Wrocławiu
kolejne 350-400 mln zł
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10.2014 r. - uruchomienie Afrykarium-Oceanarium
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Korzyści płynące
z funkcjonowania
Wielofunkcyjnych
Obiektów Spędzania
Czasu Wolnego

ZALETY PŁYNĄCE DLA MIAST I REGIONÓW
z posiadania Obiektu Strefy Czasu Wolnego i Atrakcji Turystycznej

Interaktywny świat

Finansowanie

Obiekt jest odpowiedzią na cywilizacyjne
potrzeby turystyczne, rozrywkowe
i edukacyjne zarówno mieszkańców,
jak i gości miasta, ich życia, jak również
stwarza perspektywę miejsca, w którym
młode osoby będą chciały mieszkać
i rozwijać się zawodowo.

Na całym świecie, komercyjne obiekty
tego typu mają charakter samoﬁnansującej
się inwestycji. Odpowiedni sposób
jej ﬁnansowania zapewni bezproblemową
budowę oraz późniejsze zarządzanie
obiektem.

Wymiar edukacyjny

Wymiar ekologiczny

Wielofunkcyjne Interaktywne Centrum Nauki,
jako część kompleksu, będzie przeznaczone
do propagowania wiedzy i promocji nauki
dla osób w każdym wieku. Będzie to magnes
dla wszelkich wycieczek szkolnych, dla których
będą organizowane najciekawsze warsztaty
i seminaria naukowe.

Obiekt będzie miał charakter proekologiczny.
Przy realizacji inwestycji, jak i podczas jej dalszego
funkcjonowania zostaną wykorzystane
najnowsze technologie mające na celu
ochronę środowiska. Samo Oceanarium
również będzie pełniło funkcję proekologiczną
poprzez ochronę gatunków roślin i zwierząt
zagrożonych wyginięciem.

Wysoka frekwencja

Nowa Ikona

Motor gospodarczy

Dochód dla miasta

Obiekt gwarantuje stałą, wysoką frekwencję
zwiedzających. To prawdziwy silnik
napędzający ruch turystyczny na poziomie
nawet kilku mln zwiedzających rocznie.

Obiekt szybko zyska miano nowej ikony miasta.
Będzie to miało duży wpływ na podniesienie
wartości marketingowej jego oraz całego regionu.
To zaś przełoży się na nowe postrzeganie miasta
przez potencjalnych inwestorów, którzy będą
chcieli inwestować w region, stwarzać w nim
nowe miejsca pracy i odprowadzać podatki.

Jako koło zamachowe lokalnej gospodarki
zapewni rozwój branż: turystycznej,
hotelarskiej, gastronomicznej,
czy transportowej.

Szacuje się, że turyści, którzy wydali 50 zł
w tego typu atrakcjach, kolejne 350 zł
wydają na inne usługi w mieście.

Czynne cały rok

Nowe miejsca pracy

Kompleks to obiekt całoroczny, zapewniający
dostęp niezależnie od pogody i zewnętrznej
temperatury. Dzięki temu powstanie nowy,
szeroki strumień ruchu turystycznego,
który przyciągnie w perpektywie do kilku mln
nowych turystów rocznie.

Inwestycja pozwoli na stworzenie
kilkuset nowych całorocznych miejsc
pracy związanych zarówno z realizacją
projektu, jego późniejszą eksploatacją,
jak i z rozwojem turystycznym miasta.
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Wszelkie zamieszczone powyżej treści są chronione prawami autorskimi na podstawie przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 666, 1333).
Wszystkie nazwy, oznaczenia słowne, graficzne, słowno-graficzne i inne oznaczenia o charakterze odróżniającym, umieszczone w niniejszym dokumencie są,
o ile nie stwierdzono inaczej, znakami towarowymi lub innymi oznaczeniami podlegającymi ochronie prawnej. Korzystanie bądź używanie znaków i oznaczeń,
o których mowa wyżej jest stanowczo zabronione.
Zwielokrotnianie, rozpowszechnianie, opracowywanie, przetwarzanie, publikowanie, utrwalanie, wykorzystywanie w jakiejkolwiek formie i przy użyciu
jakichkolwiek środków elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych, rejestrujących, bez uprzedniego pisemnego zezwolenia części lub całości materiałów
zamieszczonych w niniejszym dokumencie bez zgody spółki Premiowy Fundusz Inwestycyjny Future S.A. z siedzibą we Wrocławiu, będącej właścicielem
praw autorskich, jest zabronione.
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