
 

 

 

 

 

 

 

Co w programie? 

 Pompy na przyszłość.  
Transformacja przemysłu a układy  
pompowe 
 Pompy poziom wyżej. Nowoczesne  
rozwiązania, nowoczesna eksploatacja 
 Nie tylko pompy… Napędy, armatura,  
uszczelnienia  
 Pompy zoptymalizowane. Jak obniżyć  
koszty? 
 Pompy na co dzień. Praktyczne wskazówki  
użytkowników 

 
 
 
 
 
 
 

KONTAKT:                TERMIN ZGŁOSZEŃ:    

RAFAŁ RUCZAJ       26 maja 2023 r.  
Starszy Specjalista ds. Sprzedaży                 lub do wyczerpania wolnych miejsc  
tel. 792 679 047,rafal.ruczaj@e-bmp.pl     

                   
         W ZAŁĄCZENIU: 
         karta uczestnictwa 
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Zgłaszamy udział w konferencji: 

imię i nazwisko stanowisko adres e-mail tel. kom. na potrzeby B2B 

imię i nazwisko stanowisko adres e-mail tel. kom. na potrzeby B2B 

imię i nazwisko stanowisko adres e-mail tel. kom. na potrzeby B2B 

imię i nazwisko stanowisko adres e-mail tel. kom. na potrzeby B2B 
 

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

800 zł netto/os.* 
*do ww. cen doliczamy podatek VAT w wysokości 23% 

Rezerwacja miejsc noclegowych 
(decyduje kolejność zgłoszeń, doba hotelowa zgodnie z regulaminem hotelu, parking płatny we własnym zakresie):  

Zakwaterowanie przez BMP w Qubus Hotel Legnica  
(ul. Skarbowa 2, 59-220 Legnica) 
- pokój 1-osobowy  278-307 zł netto/dobę*  
- pokój 2-osobowy  345 zł netto/doba * 
 
*do ww. cen doliczamy podatek VAT w wysokości 23% 
 
Zakwaterowanie dla ilu osób: 

12/13.06 2023 r.          pokój 1 - osobowy          pokój 2 - osobowy 

13/14.06.2023 r.          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 podpisu i przesłania jej 
pocztą elektroniczną lub/ i pocztą tradycyjną 
** Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z regulaminem 
sympozjum/konferencji firmy BMP Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Sp. k. (regulamin jest dostępny na stronie: 
www.kierunekchemia.pl)  
*** Dane Osobowe przetwarzane są w oparciu o przesłankę wskazaną w 
art. 6 ust.1 lit. f Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.tj. 
prawnie uzasadniony interes Administratora 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. 
 
 
 

TERMIN ZGŁOSZEŃ: 26 maja 2023 r.  
lub do wyczerpania wolnych miejsc 

Osoba kontaktowa: 
Rafał Ruczaj 
Starszy Specjalista ds. Sprzedaży 
rafal.ruczaj@e-bmp.pl,  
tel. kom. 792 679 047, tel. 32 415 97 74 wew. 16      

 

 

ORGANIZATOR: BMP  Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.  
 ul. Morcinka 35, 
 47-400 Racibórz                                             
NIP: 639-20-03-478 

 

 

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

(pieczęć firmy) 

 

 

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

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej do 
reprezentowania firmy) 


