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Racibórz, 18 maja 2022 r.
Szanowni Państwo,

BMP, wydawca m.in. czasopisma
kierunekWODKAN.pl, zapraszają na

„Kierunek

WOD-KAN”

i

portalu

Konferencję Naukowo-Techniczną
OCZYSZCZALNIE PRZYSZŁOŚCI
Honorowym Gospodarzem wydarzenia jest Hydrosfera Józefów Sp. z o.o.
O kierunkach zmian w zakresie infrastruktury, rozwiązaniach i technologiach
przyszłości dedykowanych oczyszczalniom porozmawiamy 13-14 września 2022 r.
w hotelu Boss w Warszawie.
Jakie są korzyści z udziału w konferencji?
•
•

To znaczące spotkanie kadry technicznej oraz dostawców rozwiązań
technologicznych i urządzeń dla komunalnych oczyszczalni ścieków.
Możliwość nawiązania wielu wartościowych kontaktów biznesowych –
również z wykorzystaniem nowej aplikacji mobilnej BMP.

•

•

Aktualne, ważne tematy dla branży, m.in.: Jaka powinna być oczyszczalnia
przyszłości? Innowacyjne rozwiązania dla oczyszczalni ścieków. Pomysł na osad
– od odpadu do surowca – prezentują w ciekawy sposób uznani specjaliści z
branży.
Nasi eksperci chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania, nie tylko na sali
wykładowej, ale także na stoiskach wystawowych, podczas pokazów sprzętu.

Wypełnienie poniższej karty zgłoszenia to tylko formalność. Aby nie spóźnić się,
najlepiej wysłać ją do 22 sierpnia 2022 r.
Całość spraw organizacyjnych prowadzi Rafał Ruczaj, z którym można
skontaktować się pod numerem 792 679 047 lub 32 415 97 74 wew. 16, a także faxem
32 415 9774 wew. 25 oraz mailowo pod adresem: rafal.ruczaj@e-bmp.pl
Z wyrazami szacunku
Magdalena Widrińska
Dyrektor Działu Sprzedaży

Zgłaszamy udział w konferencji:

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

IMIĘ I NAZWISKO
- drukowanymi literami

stanowisko
(na potrzeby b2b
obowiązkowe)

adres e-mail
(na potrzeby b2b obowiązkowy)

tel. kom. na potrzeby B2B

Koszty uczestnictwa (obejmują: udział, koszty konsumpcji, materiały konferencyjne, nie obejmuje noclegu)
1000 zł netto/os.*
*do ww. cen doliczamy podatek VAT w wysokości 23%

Rezerwacja miejsc noclegowych (decyduje kolejność zgłoszeń, parking we własnym zakresie):
Hotel Boss , 04-849 Warszawa, ul. Żwanowiecka 20 (doba hotelowa zgodnie z regulaminem hotelu)
pokój 1-osobowy – 280 zł /dobę*
pokój 2-osobowy – 320 zł/dobę*
*do ww. cen doliczamy podatek VAT w wysokości 23%

Zakwaterowanie dla ilu osób:

12/13 września 2022 r.
13/14 września 2022 r.
Dane firmy:

pokój 1-osobowy
pokój 1-osobowy

pokój 2-osobowy
pokój 2-osobowy

nazwa firmy

ulica

kod

numer NIP

telefon

osoba kontaktowa

adres e-mail na który zostanie wysłane potwierdzenie oraz proforma

miejscowość
fax

Niniejszym wyrażamy zgodę na wystawienie faktury VAT bez naszego podpisu
Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z regulaminem sympozjum/konferencji firmy BMP (regulamin jest dostępny na stronie: www.kierunekwodkan.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.

ORGANIZATOR: BMP Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
47-400 Racibórz
ul. Morcinka 35
NIP: 639-20-03-478
kontakt: Rafał Ruczaj, tel. 32 415 97 74
wew. 16, kom. 792 679 047; fax 32 414 97 73
e-mail: rafal.ruczaj@e-bmp.pl

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

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

