
                                  
 
 
 
 

 
 
 
 
BMP 1/12/2018                Racibórz, 05.12.2018 r. 
 
 

 
 
Szanowni Państwo, 
 
  

14 edycja Konferencji Ochrona Środowiska odbywa się w wyjątkowym dla tej tematyki czasie i miejscu, 
mianowicie 2 miesiące po najważniejszym wydarzeniu dla polityki środowiskowej COP 24 w Katowicach. 
 
Podczas konferencji będziemy rozmawiać o wnioskach płynących z międzynarodowego szczytu i co one 
oznaczają dla polskiej gospodarki. Kierunki w których świat będzie podążał będą wyznacznikiem zmian, 
które muszą nastąpić na naszym krajowym podwórku. 
 
Na wydarzeniu nie zabraknie również przedstawiania najnowszych technologicznych rozwiązań 
dedykowanych ochronie środowiska a także tematu czystego powietrza w Polsce. 

 
W programie konferencji znalazły się m.in.: 
 

• DEBATA: COP 24 i co dalej? 
• PANEL DYSKUSYJNY: Metropolia i gospodarka – wspólna wizja ochrony środowiska 
• PANELE DLA ENERGETYKI, CIEPŁOWNICTWA I PRZEMYSŁU 

- Nowoczesne technologie dla energetyki i ciepłownictwa  
- Redukcja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych pochodzących z przemysłu 
- Innowacje dla klimatu 
- Gospodarka obiegu zamkniętego 

• PREZENTACJE możliwości technicznych oraz technologicznych najważniejszych firm z otoczenia 
energetyki i ciepłownictwa 

• WARSZTATY: Emisja rtęci 
Aktualny program zawsze na www.kierunekenergetyka.pl 
 

W przypadku zainteresowania udziałem kartę zgłoszenia, po czytelnym wypełnieniu, należy przesłać mailem lub na 
nr faksu 032 414 97 73 do dnia 5 lutego 2019 r. 
Całość spraw organizacyjnych prowadzi Justyna Bujko: e-mail justyna.bujko@e-bmp.pl, tel. 032/415 97 74 
wew. 41. 
 

                                                                                                                                                 Serdecznie zapraszamy 
                                                                                                                           Adam Grzeszczuk 
                                                                                                                         Prezes Zarządu BMP 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 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 termin zgłoszeń do 5 lutego 2019r. 
przy zgłoszeniu jednej osoby 890 zł 
przy zgłoszeniu dwóch osób 710 zł 
 

Koszty zakwaterowania decyduje kolejność zgłoszeń, doba hotelowa 
zgodnie z regulaminem hotelu, miejsce parkingowe we własnym zakresie, 
zamówienia indywidualne płatne bezpośrednio w hotelu) 

 
Pokój 1-osobowy 

 
Pokój 2-osobowy 

 
HOTEL VIENNA HOUSE EASY (Angelo), ul. Sokolska 24, 40-086 Katowice 

 
349 zł 

 
420 zł 

Rezerwacja noclegu: 
 

19/20.02.2019             pokój 1-osobowy             pokój 2-osobowy 

  

 
podane ceny są cenami netto, należy doliczyć do nich VAT 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: 

Justyna Bujko 
Specjalista ds. Realizacji Projektów 
justyna.bujko@e-bmp.pl, kom. 694 848 896, tel. 32 415 97 74 wew.41       
 

 

http://www.kierunekenergetyka.pl/
mailto:bozena.tychy@e-bmp.pl

