
 
 
 

 
BMP 06/06/2016             Racibórz, 27.06.2016 

                     

 
Szanowni Państwo 
 

 
         Produkcja, jakość, technologia, bezpieczeństwo, prawo i serializacja – to główne tematy, 
na które będziemy dyskutować podczas:  
 

XII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej 
,,PRZEMYSŁ FARMACEUTYCZNY 2016’’. 

 

Wydarzenie odbędzie się w dniach 19-20 października br. w hotelu Mazurkas w Ożarowie 
Mazowieckim. 

W programie m.in.: 

 Debata Farmaceutyczna:  
o Zdrowe podejście do serializacji – badanie, diagnoza, rokowanie 

 Sesje wykładowe: 
o Maszyny zalecane przez specjalistów 
o Produkcja bez działań niepożądanych 
o Technologia w pigułce 
o O jakości z aptekarską precyzją 
o Recepta na bezpieczeństwo 
o Dawka informacji technicznych o serializacji 

 Blok Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego:   
o Zastrzyk informacji z prawa farmaceutycznego 

 Warsztaty: 
o SMED 
o Zarządzanie ryzykiem i walidacja ciągła 
o Przygotowywanie dokumentacji farmaceutycznej 

 Ekspozycja stoisk 

 Wycieczka techniczna do wytwórni farmaceutycznej TAKEDA Pharma w 
Łyszkowicach. 
 
Serdecznie zapraszamy w imieniu BMP – wydawcy dwumiesięcznika „Przemysł 

Farmaceutyczny” oraz portalu kierunekfarmacja.pl. Jesteśmy pewni, że wieloletnie 
doświadczenie naszej firmy w zakresie przygotowywania tego typu imprez zagwarantuje jego 
najwyższy poziom merytoryczny i organizacyjny. 
 

Kartę zgłoszenia po czytelnym wypełnieniu należy przesłać faksem na numer  
32 414 97 73, bądź mailem na adres justyna.bujko@e-bmp.pl w terminie do 16 września. 
        

 
Z poważaniem 

 
   Adam Grzeszczuk 

     prezes zarządu BMP 
 

Koszty uczestnictwa (udział w obradach, udział w bankiecie, komplet materiałów konferencyjnych): 

 przy zgłoszeniu do 31 sierpnia 890 zł/osoba 

 przy zgłoszeniu po 31 sierpnia 1050 zł/osoba 
 

Zakwaterowanie:  
MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel, 
Poznańska 177, 05-850 Ożarów Mazowiecki 
- pokój 1-osobowy 280 zł/doba 
- pokój 2-osobowy 315 zł/doba 

Hotel Święcice,  
Wiosenna 1, 05-860 Święcice 
- pokój 1-osobowy 150 zł/doba 
- pokój 2-osobowy 190 zł/doba 

Do podanych cen należy doliczyć 23 % VAT 
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Zgłaszamy udział w 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) 

 
Rezerwacja miejsc noclegowych:  
 
Dla ilu osób nocleg: 

   

   
19/20.10.2016      pokój 1-osobowy      pokój 2-osobowy 
      
DANE FIRMY:     

 
nazwa firmy 
 
 

 
ulica 
 

 
kod 

 
miejscowość 

 
numer NIP 

 
telefon 
 

 
fax 

 
osoba kontaktowa 
 

adres e-mail na który zostanie wysłane potwierdzenie 
oraz proforma 

  
*  Wyrażamy zgodę na wystawienie faktury VAT bez naszego podpisu  
** Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z regulaminem sympozjum/konferencji firmy „BMP bis” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (regulamin jest dostępny na stronie: 
www.kierunekfarmacja.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 
Kontakt: Justyna Bujko, 
tel. 32/ 415 97 74 w. 41; fax 32 414 97 73 
e-mail: justyna.bujko@e-bmp.pl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………......................................................... 

(pieczęć firmy) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………......................................................... 

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej do 
reprezentowania firmy) 

 

 

http://www.kierunekfarmacja.pl/

