Racibórz 8.03.2019 r.

BMP 3/03/2019

Szanowni Państwo,
Jak duży wpływ na UR ma Przemysł 4.0? Jak zwiększyć efektywność i poprawić
optymalizację w utrzymaniu ruchu? Jak przygotować się do procesu utrzymania ruchu i
remontów na nowych instalacjach? Jak eliminować awarie i przestoje? Te i inne
zagadnienia poruszane będą podczas XII Konferencji „Remonty i Utrzymanie Ruchu w
Przemyśle Chemicznym”, która odbędzie się 17-19 czerwca 2019 r. w Kazimierzu Dolnym.
Gospodarzem Honorowym wydarzenia została Grupa Azoty Zakłady Azotowe
„Puławy” S.A. Organizatorem tradycyjnie jest firma BMP, wydawca 7 tytułów - w tym
„Chemii Przemysłowej” i 7 portali branżowych - między nimi kierunekCHEMIA.pl.
W programie konferencji:
REFERAT WPROWADZAJĄCY Honorowego Gospodarza – Grupy Azoty Zakładów
Azotowych "Puławy" S.A.
PANELE TEMATYCZNE:
 Oparte na zerze – nowoczesne podejście do utrzymania ruchu
 Znaleźć drogę do niezawodności. Narzędzia i systemy wspierające UR
 Mądry Polak przed… remontem. Planowanie postojów remontowych
 Bezpieczeństwo w służbie utrzymania ruchu
 W poszukiwaniu najsłabszego ogniwa. Eliminacja przestojów i awarii
DEBATA: CZY ISTNIEJE GRANICA DIGITALIZACJI W NOWOCZESNYM PODEJŚCIU
DO UR?
WYCIECZKA TECHNICZNA:
Zwiedzanie zakładu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.:
UWAGA: liczba miejsc ograniczona
WYSTAWA STOISK
Wypełnioną kartę uczestnictwa prosimy wysłać mailem lub faksem 32/414 97 73
do 3 czerwca br. Całość spraw organizacyjnych prowadzi Aneta Jaroszewicz, e-mail:
aneta.jaroszewicz@e-bmp.pl, tel. 32/415 97 74 wew. 23, kom. 602 116 287.
Z wyrazami szacunku
Adam Grzeszczuk
Prezes Zarządu BMP

Zgłaszamy udział w konferencji:

WYCIECZKA
TAK/NIE

imię i nazwisko

stanowisko

adres e-mail

tel. kom.

imię i nazwisko

stanowisko

adres e-mail

tel. kom.

imię i nazwisko

stanowisko

adres e-mail

tel. kom.

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

Oferta first minute do 13.05.19:
- Przy zgłoszeniu 1 osoby 890 zł*
- Przy zgłoszeniu 2 i więcej os 790 zł*/os

Po terminie 13.05:
- Przy zgłoszeniu 1 osoby 950 zł*
- Przy zgłoszeniu 2 i więcej osób 850 zł*/os

kontakt: Aneta Jaroszewicz, e-mail aneta.jaroszewicz@e-bmp.pl, kom. 602 116 287

Rezerwacja miejsc noclegowych (decyduje kolejność zgłoszeń, parking we własnym zakresie)
Król Kazimierz

Pensjonat Kazimierski

ul. Puławska 86, 24-120 Kazimierz Dolny

ul. Doktora Tadeusza Tyszkiewicza 38, 24-120 Kazimierz Dolny

pokój 1 osobowy – 430 zł/dobę*
pokój 2 osobowy – 460 zł/dobę*

pokój 1 osobowy – 340 zł/dobę*
pokój 2 osobowy – 450 zł/dobę*

*do ww. cen doliczamy podatek VAT w wysokości 23%
Zakwaterowanie dla ilu osób:

17/18.06 2019 r.

pokój 1 - osobowy

pokój 2 - osobowy

18/19.06.2019 r.

pokój 1 - osobowy

pokój 2 - osobowy

DANE FIRMY:
nazwa firmy
ulica

kod

miejscowość

numer NIP

telefon

osoba kontaktowa

adres e-mail na który zostanie wysłane potwierdzenie oraz proforma

fax

* Wyrażamy zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu i przesłania jej pocztą elektroniczną lub/ i pocztą tradycyjną
** Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z regulaminem sympozjum/konferencji firmy „BMP bis” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (regulamin jest dostępny na
stronie: www.kierunekchemia.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.

ORGANIZATOR: BMP Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp. k., 47-400 Racibórz, ul. Morcinka
35, NIP: 639-20-03-478
tel. 32/ 415 97 74
fax 32 /414 97 73

……………….........................................................
(pieczęć firmy)

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

