
    
 

             
 
 
 

 
 

                       
                                                                                           

 
Racibórz, 25 marca 2018 r. 

 
        

Szanowni Państwo 

 

XX jubileuszowe Sympozjum Naukowo-Techniczne „ENERGETYKA BEŁCHATÓW 
2018” odbędzie się w dniach 3-5 września br. w Bełchatowie. Honorowym Gospodarzem jest 
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.  

 

Jakie są korzyści z udziału w sympozjum? 

• bezpośredni dostęp do około 700 dyrektorów technicznych i inwestycyjnych, 

specjalistów elektrowni, elektrociepłowni oraz firm wykonawczych w energetyce,  

• możliwość nawiązania i budowania relacji biznesowych poprzez bezpośredni kontakt z 

klientem, 

• możliwość prezentacji oferty firmy w trakcie 15 minutowej prelekcji oraz na stoisku 
wystawowym wśród decydentów z branży, 

• zdobycie wiedzy o planach inwestycyjnych/zakupowych energetyki, 

• dostęp do platformy B2B, która umożliwia umawianie spotkań 

bezpośrednich podczas konferencji, 

• merytoryczne wystąpienia, dyskusje eksperckie, 

• utrwalenie i rozwój wizerunku firmy. 
 

Co w programie? 
• bloki tematyczne dostosowane są do profilu Twojej firmy w trakcie których 

możliwe są prezentacje rozwiązań dla energetyki i ciepłownictwa,  
• odpowiednio długie przerwy i kolacja integracyjna umożliwiają nawiązanie 

bezpośrednich kontaktów biznesowych, 
• wystawa ponad 90 stoisk firm oferujących produkty z zakresu: 

✓ budowy i modernizacji źródeł wytwarzania (kotły, turbiny, urządzenia 
pomocnicze) 

✓ nowoczesnych i efektywnych technologii dla energetyki i ciepłownictwa, 
✓ systemów i rozwiązań poprawiających wpływ energetyki na ochronę 

środowiska (ograniczanie emisji, monitoring zanieczyszczeń) 
✓ systemów i elementów automatyki, pomiarów, kontroli, monitoringu 

i zabezpieczeń 

✓ budowy i modernizacji sieci cieplnych i węzłów cieplnych 
✓ rozwiązań informatycznych dla energetyki 

✓ urządzeń dla energetyki i ciepłownictwa. 

 

W załączeniu program ramowy, formularz informacyjny z cennikiem i karta 

zgłoszenia. Termin zgłoszeń: 30 maja br. 
 
 
                                                                 Z wyrazami szacunku 
      Beata Fas 

      dyrektor ds. handlu i marketingu 
      BMP 

 
Kontakt:   
Małgorzata Pozimska, tel. 792 679 044, 32/4152921 wew. 36, malgorzata.pozimska@e-bmp.pl 
Ewa Zygmunt, tel. 606 337 384, 32/4153317 wew. 17, ewa.zygmunt@e-bmp.pl 
Marta Mika, tel. 602 694 574, 32/4153317 wew.38, marta.mika@e-bmp.pl  
Marta Mazurek, tel. 539 059 377, 32/4153317 wew. 24, marta.mazurek@e-bmp.pl  
Beata Fas, tel. 694 848 853, 32/4153317 wew.33, beata.fas@e-bmp.pl  
Jolanta Mikołajec tel. 602 601 089, 32/4153317 wew. 22, jola.mikolajec@e-bmp.pl  
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FORMULARZ INFORMACYJNY 

 
1. Sponsor główny:         

1. Przyznanie tytułu sponsora głównego XX Sympozjum Naukowo-Technicznego „ENERGETYKA-BEŁCHATÓW 

2018”, 
2. Wyeksponowanie na zaproszeniach, plakatach, transparentach i pismach oraz w obiektach, w których będzie 

przebiegać impreza, nazwy firmy jako sponsora głównego sympozjum, 
3. Prezentację firmy do 15 min 

4. Pokrycie kosztów udziału dla 3 osób (konsumpcja, materiały konferencyjne, udział w imprezach towarzyszących, 

zakwaterowanie 2 doby konferencyjne), 
5. Wysyłka zaproszeń z logo firmy do wytypowanych specjalistów z zakładów branży energetycznej i 

ciepłowniczej, 
6. Możliwość ustawienia 2 rollupów na sali konferencyjnej, 
7. Powierzchnia wystawiennicza 25 m2 (zabudowa oktanorm, wyposażenie obejmuje: 3 ścianki pełne, 2 stoliki, 8 krzeseł, 

oświetlenie, zasilanie 220V, wykładzinę, fryz z nazwą i logo wystawcy), 
8. Zamieszczenie informacji o firmie w materiałach konferencyjnych 1x B5 wersja czarno-biała, 

9. Reklama A4 w „Energetyce Cieplnej i Zawodowej”  
10. Dystrybucja materiałów reklamowych sponsora poprzez umieszczenie ich w materiałach konferencyjnych dla 

uczestników, 

11. Baner na stronie www.kierunekenergetyka.pl - przez 1 miesiąc. 
  Koszt: 36 000 zł 

 

2. Sponsor:          
1. Przyznanie tytułu sponsora XX Sympozjum Naukowo-Technicznego „ENERGETYKA-BEŁCHATÓW 2018”, 
2. Prezentację firmy do 15 min, 
3. Wyeksponowanie na zaproszeniach, plakatach, transparentach i pismach oraz w obiektach, w których będzie 

przebiegać impreza, nazwy firmy jako sponsora sympozjum, 

4. Pokrycie kosztów udziału dla 2 osób (konsumpcja, materiały konferencyjne, udział w imprezach towarzyszących, 

zakwaterowanie 2 doby konferencyjne), 
5. Wysyłka zaproszeń z logo sponsora do wytypowanych specjalistów z zakładów branży energetycznej i 

ciepłowniczej, 
6. Możliwość ustawienia 2 rollupów na sali konferencyjnej, 
7. Powierzchnia wystawiennicza 20 m2 (zabudowa oktanorm, wyposażenie obejmuje: 3 ścianki pełne, 2 stoliki, 8 krzeseł, 

oświetlenie, zasilanie 220V, wykładzinę, fryz z nazwą i logo wystawcy), 
8. Zamieszczenie informacji o firmie w materiałach konferencyjnych 1x B5 wersja czarno-biała, 

9. Reklama A4 w „Energetyce Cieplnej i Zawodowej”, 

10. Dystrybucja materiałów reklamowych sponsora, poprzez umieszczenie ich w materiałach konferencyjnych dla 
uczestników, 

11. Baner na stronie www.kierunekenergetyka.pl – przez 1 miesiąc. 
Koszt: 29 000 zł 

 

3a. Partner:         
1. Przyznanie tytułu partnera XX Sympozjum Naukowo-Technicznego „ENERGETYKA-BEŁCHATÓW 2018”, 
2. Wyeksponowanie na zaproszeniach, plakatach, transparentach i pismach oraz w obiektach, w których będzie 

przebiegać impreza, nazwy firmy jako partnera sympozjum, 

3. Prezentację firmy do 15 min, 
4. Pokrycie kosztów udziału dla 2 osób (konsumpcja, materiały konferencyjne, udział w imprezach towarzyszących, 

zakwaterowanie 2 doby konferencyjne), 
5. Wysyłka zaproszeń z logo partnera do wytypowanych specjalistów z zakładów branży energetycznej i 

ciepłowniczej, 

6. Możliwość ustawienia 1 rollupu na sali konferencyjnej, 
7. Powierzchnia wystawiennicza 12 m2 (zabudowa oktanorm, wyposażenie obejmuje: 3 ścianki pełne, stolik, 4 krzesła, 

oświetlenie, zasilanie 220V, wykładzinę, fryz z nazwą i logo wystawcy), 
8. Zamieszczenie informacji o firmie w materiałach konferencyjnych 1x B5 wersja czarno-biała, 
9. Reklama formatu A4 w magazynie „Energetyka Cieplna i Zawodowa” 
10. Dystrybucja materiałów reklamowych partnera, poprzez umieszczenie ich w materiałach konferencyjnych dla 

uczestników, 
11. Baner na stronie www.kierunekenergetyka.pl - przez 1 miesiąc. 

Koszt pakietu: 21 000 zł netto 
 

3b. Partner  
W ramach pakietu proponujemy:  
1. Przyznanie tytułu partnera XX Sympozjum Naukowo-Technicznego „ENERGETYKA-BEŁCHATÓW 2018”, 
2. Wyeksponowanie na zaproszeniach, plakatach, transparentach i pismach oraz w obiektach, w których będzie 

przebiegać impreza, nazwy firmy jako partnera, 

3. Pokrycie kosztów udziału dla 2 osób (konsumpcja, materiały konferencyjne, udział w imprezach towarzyszących, 

zakwaterowanie 2 doby konferencyjne), 
4. Wysyłka zaproszeń z logo partnera do wytypowanych specjalistów z zakładów branży energetycznej i 

ciepłowniczej, 
5. Reklama formatu A4 w magazynie „Energetyka Cieplna i Zawodowa”, 
6. Baner na stronie www.kierunekenergetyka.pl - przez 1 miesiąc. 

Koszt pakietu: 15 000 zł netto 
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4. Inne formy promocji: 
 
a) PAKIET I (stoisko 12 m2, prezentacja, reklama) 

1. Powierzchnia wystawiennicza 12 m2 (zabudowa oktanorm, wyposażenie obejmuje: 3 ścianki pełne, 2 stoliki, 4 krzesła, 
oświetlenie, zasilanie 220V, wykładzinę, fryz z nazwą i logo wystawcy; dodatkowe wyposażenie należy ustalić z 
organizatorem - za dodatkową opłatą), 

2. Prezentacja firmy do 15 min (prezentację należy dostarczyć do operatora sprzętu na nośniku elektronicznym na ok. 2 

godz. przed prezentacją), 
3. Reklama formatu A4 w magazynie „Energetyka Cieplna i Zawodowa”, 
4. Baner środkowy na www.kierunekenergetyka.pl  
5. Zamieszczenie informacji o firmie w materiałach konferencyjnych (1xB5, wersja czarno-biała), 

Koszt pakietu: 13 500 zł netto 
 

b) PAKIET II (stoisko 8 m2, prezentacja, reklama) 
1. Powierzchnia wystawiennicza 8 m2 (zabudowa oktanorm, wyposażenie obejmuje: 3 ścianki pełne, 2 stoliki, 4 krzesła, 

oświetlenie, zasilanie 220V, wykładzinę, fryz z nazwą i logo wystawcy; dodatkowe wyposażenie należy ustalić z 
organizatorem - za dodatkową opłatą), 

2. Prezentacja firmy do 15 min (prezentację należy dostarczyć do operatora sprzętu na nośniku elektronicznym na ok. 2 

godz. przed prezentacją), 
3. Reklama formatu A4 w magazynie „Energetyka Cieplna i Zawodowa”, 
4. Baner środkowy na www.kierunekenergetyka.pl  
5. Zamieszczenie informacji o firmie w materiałach konferencyjnych (1xB5, wersja czarno-biała), 

Koszt pakietu: 11 500 zł netto 
 

c)  PAKIET III (stoisko 6 m2 , prezentacja, reklama)        
1. Powierzchnia wystawiennicza 6 m2 (zabudowa Oktanorm, wyposażenie obejmuje: 3 ścianki pełne, 2 stoliki, 4 krzesła, 

oświetlenie, zasilanie 220V, wykładzinę, fryz z nazwą i logo wystawcy; dodatkowe wyposażenie należy ustalić z 
organizatorem - za dodatkową opłatą), 

2.  Prezentacja firmy do 15 min (prezentację należy dostarczyć do operatora sprzętu na nośniku elektronicznym na ok. 2 
godz. przed prezentacją), 

3. Reklama formatu A4 w magazynie „Energetyka Cieplna i Zawodowa”, 

4. Baner środkowy na www.kierunekenergetyka.pl  
5. Zamieszczenie informacji o firmie w materiałach konferencyjnych (1xB5, wersja czarno-biała), 

Koszt pakietu: 10 500 zł netto 
 

d) PAKIET IV (stoisko 4 m2, prezentacja, reklama) 
1. Powierzchnia wystawiennicza 4 m2 (zabudowa Oktanorm, wyposażenie obejmuje: 3 ścianki pełne, stolik, 2 krzesła, 

oświetlenie, zasilanie 220V, wykładzinę, fryz z nazwą i logo wystawcy; dodatkowe wyposażenie należy ustalić z 
organizatorem - za dodatkową opłatą), 

2. Prezentacja firmy do 15 min (prezentację należy dostarczyć do operatora sprzętu na nośniku elektronicznym na ok. 2 
godz. przed prezentacją), 

6. Reklama formatu A4 w magazynie „Energetyka Cieplna i Zawodowa”, 
7. Baner środkowy na www.kierunekenergetyka.pl  
3. Zamieszczenie informacji o firmie w materiałach konferencyjnych (1xB5, wersja czarno-biała), 

Koszt pakietu: 9 500 zł netto 
 

e) PAKIET V (stoisko 12 m2 + reklama): 
1. Powierzchnia wystawiennicza 12 m2 (zabudowa Oktanorm, obejmuje: 3 ścianki pełne, 2 stoliki, 4 krzesła, oświetlenie, 

zasilanie 220V, wykładzinę, fryz z nazwą i logo wystawcy; dodatkowe wyposażenie należy ustalić z organizatorem na 3 
tygodnie przed sympozjum - za dodatkową opłatą), 

2. Baner środkowy na www.kierunekenergetyka.pl  
3. Zamieszczenie informacji o firmie w materiałach konferencyjnych (1xB5, wersja czarno-biała). 

Koszt: 10 800 zł netto 
 

f) PAKIET VI (stoisko 8 m2 + reklama): 
4. Powierzchnia wystawiennicza 8 m2 (zabudowa Oktanorm, obejmuje: 3 ścianki pełne, 2 stoliki, 4 krzesła, oświetlenie, 

zasilanie 220V, wykładzinę, fryz z nazwą i logo wystawcy; dodatkowe wyposażenie należy ustalić z organizatorem na 3 
tygodnie przed sympozjum - za dodatkową opłatą), 

5. Baner środkowy na www.kierunekenergetyka.pl  
6. Zamieszczenie informacji o firmie w materiałach konferencyjnych (1xB5, wersja czarno-biała). 

       Koszt: 8 600 zł netto 
 

g) PAKIET VII (stoisko 6 m2 + reklama) 
1. Powierzchnia wystawiennicza 6m2 (zabudowa Oktanorm, obejmuje: 3 ścianki pełne, 2 stoliki, 4 krzesła, oświetlenie, 

zasilanie 220V, wykładzinę, fryz z nazwą i logo wystawcy; dodatkowe wyposażenie należy ustalić z organizatorem na 3 
tygodnie przed sympozjum - za dodatkową opłatą), 

2. Reklama formatu A4 w magazynie „Energetyka Cieplna i Zawodowa”, 

3. Baner środkowy na www.kierunekenergetyka.pl  
4. Zamieszczenie informacji o firmie w materiałach konferencyjnych (1xB5, wersja czarno-biała), 

Koszt: 7 400 zł netto 
 

h) PAKIET VIII (stoisko 4 m2 + reklama) 

1. Powierzchnia wystawiennicza 4m2 (zabudowa Oktanorm, obejmuje: 3 ścianki pełne, stolik, 2 krzesła, oświetlenie, 

zasilanie 220V, wykładzinę, fryz z nazwą i logo wystawcy; dodatkowe wyposażenie należy ustalić z organizatorem na 3 
tygodnie przed sympozjum - za dodatkową opłatą), 

2. Reklama formatu A4 w magazynie „Energetyka Cieplna i Zawodowa”, 

3. Baner środkowy na www.kierunekenergetyka.pl  
4. Zamieszczenie informacji o firmie w materiałach konferencyjnych (1xB5, wersja czarno-biała), 

       Koszt: 6 200 zł netto 
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i) PAKIET IX (prezentacja + reklama) 
1. Prezentacja firmy do 15 min (prezentację należy dostarczyć do operatora sprzętu na nośniku elektronicznym na ok. 2 

godz. przed prezentacją), 
2. Reklama formatu A4 w magazynie „Energetyka Cieplna i Zawodowa”, 

3. Baner środkowy na www.kierunekenergetyka.pl  
4. Zamieszczenie informacji o firmie w materiałach konferencyjnych (1xB5, wersja czarno-biała). 

       Koszt: 6 200 zł netto 
 

j) PAKIET X (stoisko 12 m2): 
1. Powierzchnia wystawiennicza 12 m2 (zabudowa Oktanorm, obejmuje: 3 ścianki pełne, 2 stoliki, 4 krzesła, oświetlenie, 

zasilanie 220V, wykładzinę, fryz z nazwą i logo wystawcy; dodatkowe wyposażenie należy ustalić z organizatorem na 3 
tygodnie przed sympozjum - za dodatkową opłatą), 

2. Baner środkowy na www.kierunekenergetyka.pl  
3. Zamieszczenie informacji o firmie w materiałach konferencyjnych (1xB5, wersja czarno-biała). 

       Koszt: 8 500 zł netto 
 

k) PAKIET XI (stoisko 8 m2): 
1. Powierzchnia wystawiennicza 8 m2 (zabudowa Oktanorm, obejmuje: 3 ścianki pełne, 2 stoliki, 4 krzesła, oświetlenie, 

zasilanie 220V, wykładzinę, fryz z nazwą i logo wystawcy; dodatkowe wyposażenie należy ustalić z organizatorem na 3 
tygodnie przed sympozjum - za dodatkową opłatą), 

2. Baner środkowy na www.kierunekenergetyka.pl  
3. Zamieszczenie informacji o firmie w materiałach konferencyjnych (1xB5, wersja czarno-biała). 

       Koszt: 6 300 zł netto 
 

l) PAKIET XII (stoisko 6 m2): 
1. Powierzchnia wystawiennicza 6 m2 (zabudowa Oktanorm, obejmuje: 3 ścianki pełne, 2 stoliki, 4 krzesła, oświetlenie, 

zasilanie 220V, wykładzinę, fryz z nazwą i logo wystawcy; dodatkowe wyposażenie należy ustalić z organizatorem na 3 
tygodnie przed sympozjum - za dodatkową opłatą), 

2. Baner środkowy na www.kierunekenergetyka.pl  
3. Zamieszczenie informacji o firmie w materiałach konferencyjnych (1xB5, wersja czarno-biała). 

       Koszt: 5 100 zł netto 
 

m) PAKIET XIII (stoisko 4 m2) 
1. Powierzchnia wystawiennicza 4 m2 (zabudowa Oktanorm, obejmuje: 3 ścianki pełne, stolik, 2 krzesła, oświetlenie, 

zasilanie 220V, wykładzinę, fryz z nazwą i logo wystawcy; dodatkowe wyposażenie należy ustalić z organizatorem na 3 
tygodnie przed sympozjum - za dodatkową opłatą), 

2. Baner środkowy na www.kierunekenergetyka.pl  
3. Zamieszczenie informacji o firmie w materiałach konferencyjnych (1xB5, wersja czarno-biała). 

       Koszt: 3 900 zł netto 
 

n) PAKIET XIV (baner) 
1. Powierzchnia na wystawienie banera reklamowego w części wystawienniczej (organizator zapewnia powierzchnię na 

wystawienie banera do 1,5 m), 

2. Baner środkowy na www.kierunekenergetyka.pl  
3. Zamieszczenie informacji o firmie w materiałach konferencyjnych (1xB5, wersja czarno-biała). 

        Koszt: 2 500 zł netto 
 

5. Promocja w materiałach konferencyjnych: 
a) zamieszczenie informacji o firmie w materiałach konferencyjnych (1xB5, wersja czarno-biała): 200 zł  
b) dystrybucja materiałów reklamowych poprzez umieszczenie ich w materiałach konferencyjnych (za 1 sztukę): 1 300 zł  
c) dodatkowa reklama A4 w magazynie „Energetyka Cieplna i Zawodowa” (wydanie podsumowujące konferencję): 2 300 zł  
d) reklama B5 w katalogu konferencyjnym: 1 000 zł  
e) baner główny na portalu www.kierunekenergetzka.pl: 500 zł 

f) reklama firmy wydrukowana na płytach octanorm przy przerwach kawowych: 1 800 zł 
 

 
6. Koszty uczestnictwa (obowiązkowe):  
- dla 1 osoby przy wykupieniu pakietów (wyżywienie, materiały konferencyjne, udział w imprezach towarzyszących): 1150 zł  

- dla 1 osoby bez pakietu (wyżywienie, materiały konferencyjne, udział w imprezach towarzyszących): 2100 zł  
 
 

7. Koszty zakwaterowania   
Hotele: „Wodnik”, „Przysiółek Kresy”, „Dwór Słupia”, „Złoty Młyn”, „Dwór Polski”, „Przy Patykach”, „Santin” 
pokój 1-osobowy od 110 do 340 zł netto/dobę 
pokój 2-osobowy od 150 do 390 zł netto/dobę 
pokój 3-osobowy od 300 do 400 zł netto/dobę 
apartament od 200 do 550 zł netto/dobę 

 
Do wszystkich ww. cen doliczamy podatek VAT w wysokości 23%. 
 
UWAGA: Materiały o firmie do katalogu konferencyjnego (word, max 1800 znaków ze spacjami, dane teleadresowe, logo 
firmy) oraz reklamy do „Energetyka Cieplna i Zawodowa” (wykonane wg specyfikacji technicznej dostępnej na 
www.kierunekenergetyka.pl) należy dosłać w terminie do 30 czerwca br.  
W przypadku przekroczenia terminu nie gwarantujemy publikacji. 
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.......................................                                       ................................ 
             (pieczęć firmy)                                              (miejscowość i data)                                 

 

Z G Ł O S Z E N I E     U C Z E S T N I C T W A 
Zgłaszamy udział przedstawicieli naszej firmy w XX Sympozjum Naukowo-Technicznym 

ENERGETYKA BEŁCHATÓW 2018 (3-5 września 2018): 
 

……………………………………………………………     ………………………………………………………………       …………………………………            ……………………………… 
 (imię i nazwisko - drukowanymi literami)         (stanowisko – niezbędne do identyfikatorów)            (adres e-mail)                          (tel. komórkowy) 

 
……………………………………………………………     ………………………………………………………………       …………………………………            ……………………………… 
 (imię i nazwisko - drukowanymi literami)         (stanowisko – niezbędne do identyfikatorów)            (adres e-mail)                          (tel. komórkowy) 

 

……………………………………………………………     ………………………………………………………………       …………………………………            ……………………………… 
 (imię i nazwisko - drukowanymi literami)         (stanowisko – niezbędne do identyfikatorów)            (adres e-mail)                          (tel. komórkowy) 

 
 

1) Sponsor główny □ tak   □ nie      
 

  2) Sponsor    □ tak   □ nie     
 

  3a) Partner   □ tak   □ nie   
 

  3b) Partner  □ tak   □ nie   
                 

4) Inne formy promocji        
a) PAKIET I (stoisko 12 m2 + prezentacja + reklama)   □ tak   □ nie 

b) PAKIET II (stoisko 8 m2 + prezentacja + reklama)   □ tak   □ nie 

c) PAKIET III (stoisko 6 m2 + prezentacja + reklama)  □ tak   □ nie 
d) PAKIET IV (stoisko 4 m2 + prezentacja + reklama)  □ tak   □ nie 

e) PAKIET V (stoisko 12 m2 + reklama)     □ tak   □ nie 

f) PAKIET VI (stoisko 8 m2 + reklama)     □ tak   □ nie 

g) PAKIET VII (stoisko 6 m2 + reklama)     □ tak   □ nie 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

h) PAKIET VIII (stoisko 4 m2 + reklama) □ tak   □ nie 

i) PAKIET IX (prezentacja+ reklama) □ tak   □ nie 

j) PAKIET X (stoisko 12 m2 )  □ tak   □ nie 
k) PAKIET XI (stoisko 8m2 )  □ tak   □ nie 

l) PAKIET XII (stoisko 6 m2 )  □ tak   □ nie 

m) PAKIET XIII (stoisko 4 m2 )  □ tak   □ nie 

n) PAKIET XIV (baner)   □ tak   □ nie 

 

                       
 

  5) Promocja w materiałach konferencyjnych      
       a)  Wpis w materiałach konferencyjnych - format B5     □ tak   □ nie 
       b)  Dystrybucja materiałów (maksymalnie 1 sztuka)      □ tak   □ nie 
       c)  dodatkowa reklama A4 w „Energetyka Cieplna i Zawodowa”   □ tak   □ nie 
       d) Reklama B5 w materiałach konferencyjnych        □ tak   □ nie 
       e) baner na portalu www.kierunekenergetyka.pl    □ tak   □ nie 

                 

  6) Udział bez pakietów (zwykły)       □ tak   □ nie 
 
Tytuł prezentacji (15 min),............................................................................................................................... 

(treść prezentacji powinna być zgodna z programem oraz zatwierdzona przez organizatora) 

 
Osoba referująca: ............................................................................................................................... 
* Upoważniamy organizatora do rozpowszechniania prezentacji multimedialnej przedstawionej na sympozjum/konferencji  □ tak   □ nie      

 

7) Rezerwujemy miejsce noclegowe:  

 

  
 

 
 

 
osoba kontaktowa: ....................................................................................... numer tel...................................................... 

 

kontaktowy adres e-mail  ............................................................................. ................... 

(Na powyższy adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie uczestnictwa oraz  pro forma, na podstawie której należy dokonać płatności)    

    
NIP PŁATNIKA: .............................................                                                                                 faktura PLN           faktura EURO 

Niniejszym wyrażamy zgodę na wystawienie faktury VAT bez naszego podpisu.      

 

............................................... 

                               (pieczęć firmy)  

          

Wypełnione zgłoszenie uczestnictwa należy przesłać faksem lub mailem do 30 maja br.                     
*   Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z regulaminem sympozjum/konferencji firmy BMP’ (regulamin jest dostępny na stronie: 

www.kierunekenergetyka.pl)  

** Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 

oraz w związku z zapisami zawartymi     

w regulaminie sympozjum, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w karcie uczestnictwa złożonej 

organizatorowi w celach jak w ww. regulaminie.   
 

 

 

3.09 / 4.09. 2018................ (*) 
 

pok. 1-os. 
   
      pok. 2-os. 

   
      pok. 3-os 

 

* zaznacz, dla ilu osób 

nocleg 
 
      właściwe zakreślić 

4.09 / 5.09. 2018 ................ (*) 

 
pok. 1-os. 

   
      pok. 2-os. 

   
      pok. 3-os. 

 ORGANIZATOR: BMP spółka z ograniczona odpowiedzialnością sp. k., 
47-400 Racibórz, ul. Morcinka 35, NIP 639-20-03-478 

tel.: 32/ 415 97 74, fax: (032) 414 97 73 

Aktualne informacje: www.kierunekenergetyka.pl  

 
……………………………………………………………………………… 

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej do 

reprezentowania firmy) 

http://www.kierunekenergetyka.pl/
http://www.kierunekenergetyka.pl/
http://www.kierunekenergetyka.pl/

