
 
 
 
 
 
BMP 07/08/2019                          Racibórz, 07.08.2019 r.  
              

  
Szanowni Państwo, 

 
Jak zwiększyć efektywność i poprawić optymalizację w utrzymaniu ruchu? Jak 

przygotować się do remontów? Jak eliminować awarie i przestoje? Te i inne zagadnienia 
poruszane będą podczas XII Konferencji „Remonty i Utrzymanie Ruchu w Energetyce”, która 
odbędzie się 28-29 listopada 2019 r. w Licheniu. 
 

Organizatorem jest BMP, wydawca magazynu "Energetyka Cieplna i Zawodowa" i portalu 
kierunekENERGETYKA.pl, a Honorowym Gospodarzem – Zespół Elektrowni PAK SA. 
 
Zakres tematyczny konferencji:  
 

• Kierunki rozwoju polityki remontowo-optymalizacyjnej, 
• Innowacje w UR, 
• Optymalizacja procesów wytwarzania, 
• Zarządzanie majątkiem, 
• Efektywne zapobieganie awarią,  
• Efektywność energetyczna, 
• Systemy zarządzania bezpieczeństwem. 

 
Dlaczego warto wziąć udział: 
 

• to znaczące spotkanie dyrektorów technicznych i zarządzających majątkiem 
produkcyjnym, szefów utrzymania ruchu, głównych mechaników, energetyków, 
automatyków, reprezentujących elektrownie, elektrociepłownie i duże zakłady 
przemysłowe posiadające własne źródła wytwarzające energię, a także przedstawicieli 
biur projektowych, uczelni i instytucji związanych z tą gałęzią gospodarki oraz firm 
proponujących nowoczesne urządzenia, technologie i rozwiązania systemowe, 
niezbędne do funkcjonowania nowoczesnego zakładu, 

• jest to najlepsza okazja,  aby na żywo zapoznać się z najnowszymi trendami 
w branży, 

• konferencja daje możliwość zdobycia aktualnej wiedzy o nowoczesnych 
technologiach,  

• w rozmowach z innymi uczestnikami można wymienić się doświadczeniami 
i nawiązać wartościowe kontakty biznesowe, 

• na stoiskach wystawowych oraz w czasie prelekcji zaprezentowane zostaną 
rozwiązania techniczne dla branży,   

• w programie DEBATA: ZMIANA PALIWA – BUDOWA NOWYCH I MOŻLIWOŚCI 
MODERNIZACJI ISTNIEJĄCYCH JEDNOSTEK. 
 

Wszystkich zainteresowanych udziałem, prosimy o wypełnienie poniższej karty zgłoszenia. 
Termin zgłoszeń: 30 września 2019 r.  
 
W sprawach związanych z udziałem proszę o kontakt z Magdaleną Widrińską:  
e-mail magda.widrinska@e-bmp.pl,  tel. 032/415 97 74 wew.29, kom. 792 809 881. 
 
 

Z wyrazami szacunku 
Beata Fas 

  Dyrektor Działu Sprzedaży i Marketingu  



 
 DANE UCZESTNIKÓW 

KONFERENCJI: 

DANE UCZESTNIKÓW KONFERENCJI:  

 

       Imię i nazwisko 
 

Stanowisko 
Numer telefonu komórkowego                          

(na potrzeby systemy b2b) 
Adres e-mail          (na 

potrzeby systemu 
b2b) 

 

 

Imię i nazwisko 
 

Stanowisko 
Numer telefonu komórkowego                          

(na potrzeby systemy b2b) 
Adres e-mail   (na 
potrzeby systemu 

b2b) 
 

 

Imię i nazwisko 
 

Stanowisko 
Numer telefonu komórkowego                         

(na potrzeby systemy b2b) 
Adres e-mail     (na 
potrzeby systemu 

b2b) 
 

 

KOSZTY UCZESTNICTWA 
(obejmują: udział, koszty konsumpcji, materiały konferencyjne, nie obejmują noclegu) 

850 zł netto/osoba 
 

Koszty zakwaterowania (decyduje kolejność zgłoszeń, doba hotelowa 
zgodnie z regulaminem hotelu, miejsce parkingowe we własnym zakresie, 
zamówienia indywidualne płatne bezpośrednio w hotelu) 

 
Pokój 1-osobowy 

 

 
Pokój 2-osobowy 

 
Hotel Atut (ul. Toruńska 27, 62-563 Licheń Stary) 230 zł netto 260 zł netto 
   
Rezerwacja miejsc noclegowych: Pokój 1-osobowy Pokój 2-osobowy 
   

27/28 listopada dla …….. osób   
   

28/29 listopada dla …….. osób   

DANE FIRMY:     

nazwa firmy 
 
ulica 
 

kod miejscowość 

numer NIP telefon Fax 
 

osoba kontaktowa 
 

adres e-mail na który zostanie wysłane potwierdzenie 
oraz faktura proforma 

 

*  Wyrażamy zgodę na wystawienie faktury VAT bez naszego podpisu  

** Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z regulaminem sympozjum/konferencji firmy BMP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (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.  
 

 
 
……………………………………………………………………………………..                                                                    …………………………………………………………………………… 
                                                   (pieczęć firmy)                                                                                                                                  (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania firmy) 
                                                                                                                                         

Osoba do kontaktu: 

Magdalena Widrińska 
Kierownik Działu Sprzedaży 
Magda.widrinska@e-bmp.pl, kom.  792 809 881, tel. 32 415 97 74 wew.29       
 

 
 

http://www.kierunekenergetyka.pl/
mailto:bozena.tychy@e-bmp.pl

