
 

 

 

 

 

 

BMP 02/12/2019         Racibórz, 02.12.2019  

 

Szanowni Państwo, 
 

Już od 21 lat na wiosnę Zakopane staje się stolicą polskiego ciepłownictwa. Nie inaczej będzie 

w 2020 roku gdy po raz 27 spotkamy się na największym wydarzeniu dla branży ciepłowniczej w kraju - 

Wiosennym Spotkaniu Ciepłowników. Podczas wydarzenia będziemy rozmawiać o transformacji 

polskiego ciepłownictwa, strategii i kierunkach rozwoju czy wyzwaniach z zakresu ochrony 

środowiska.  

 

XXVII Wiosenne Spotkanie Ciepłowników odbędzie się 13-15 lipca w hotelu Nosalowy Dwór 

w Zakopanem, na spotkanie serdecznie zaprasza BMP, wydawca magazynu „Energetyka Cieplna i 

Zawodowa” i portalu kierunekenergetyka.pl 
  

Spotkania Ciepłowników zyskały rangę jednej z najważniejszych imprez branżowych w kraju, co 

podkreślają patronaty obejmowane rokrocznie przez najważniejsze urzędy i instytucje oraz uczelnie 

techniczne. To również miejsce spotkania przedstawicieli branży ciepłowniczej oraz najważniejszych 

firm, biur projektowych współpracujących z sektorem, oferujących swoje technologie, urządzenia 

i systemy. 

 

Jakie są korzyści z udziału w Wiosennym Spotkaniu Ciepłowników?  

• To znaczące spotkanie kadry zarządzającej i technicznej oraz dostawców urządzeń i technologii 

stosowanych w przemyśle ciepłowniczym. 

• Dwie debaty: 

- Strategia dla ciepłownictwa 2040 

- Digitalizacja ciepłownictwa   

• Możliwość nawiązania wielu wartościowych kontaktów biznesowych. 

• Zagadnienia związane z tematyką aktualnych trendów społeczno-gospodarczych, ochrona 

środowiska w ciepłownictwie, zarządzanie siecią, paliwa dla ciepłownictwa, budowa i 

modernizacje sieci, nowoczesne technologie, diagnostyka i awarie sieci – te ważne tematy dla 

branży które podajemy w ciekawy sposób. 

• Nasi eksperci chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania, nie tylko na sali wykładowej, ale także na 

stoiskach wystawowych. 

• To już 27 edycja. Sympozjum cieszy się dużym zainteresowaniem i zaufaniem odbiorców. 
 
 

 
Wszystkich zainteresowanych udziałem, prosimy o wypełnienie poniższej karty zgłoszenia.  
Termin zgłoszeń: 30 kwietnia 2020 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) 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:  
 
Koszt uczestnictwa:  1500 zł 

 

Koszty zakwaterowania w hotelu Nosalowy Dwór Resort&Spa (decyduje kolejność  zgłoszeń, doba hotelowa 
zgodnie z regulaminem hotelu, parking w cenie pokoju, zamówienia indywidualne płatne bezpośrednio w hotelu) 
Pokój 1-osobowy – od 280 do 400zł/dobę 
Pokój 2-osobowy – od 340 do 480 zł/dobę 
Pokój 3-osobowy – od 500 do 640 zł/dobę 
 
13/14.07.2020            pokój 1-osobowy            pokój 2-osobowy               pokój 3-osobowy 
14/15.07.2020             pokój 1-osobowy            pokój 2-osobowy               pokój 3-osobow 
  
Do w/w cen należy doliczyć podatek Vat w wysokości 23% 

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:justyna.bujko@e-bmp.pl

