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Racibórz, 22.05.2018 r.

Szanowni Państwo,
Jak co roku chcielibyśmy zaprosić Państwa na XI edycję konferencji Woda i Ścieki w Przemyśle
Spożywczym (24-25 września, Kraków) - największe spotkanie specjalistów ds. ochrony środowiska
i gospodarki wodnej z branży spożywczej.
Organizatorem konferencji jest firma BMP - wydawca kwartalnika "Kierunek Spożywczy"
i portalu kierunekSPOZYWCZY.pl.
W tym roku rolę Honorowego Gospodarza imprezy pełni Browar Okocim w Brzesku, wchodzący
w skład grupy Carlsberg Polska. Uczestnicy wysłuchają referatów specjalistów, a na zakończenie
konferencji wezmą udział w wycieczce technicznej do browaru w Brzesku.
W spotkaniu będą uczestniczyć przedstawiciele browarów, mleczarni, rozlewni wód i soków,
producentów napoi, przetwórców warzyw i owoców, zakładów spirytusowych oraz zakładów
mięsnych – kierownicy oczyszczalni ścieków, specjaliści techniczni, specjaliści ds. jakości, a także
specjaliści z zakresu produkcji, badań, technologii, środowiska oraz kadra zarządzająco-techniczna.
Nie zabraknie również przedstawicieli firm, którzy zaproponują najnowsze urządzenia,
technologie i rozwiązania niezbędne do przygotowania wody technologicznej, oczyszczania ścieków
czy zmniejszenia zużycia wody. Wydarzeniu tradycyjnie towarzyszyć będzie wystawa stoisk.
W programie konferencji znajdzie się wiele referatów przybliżających konkretne rozwiązania,
które funkcjonują już w wielu zakładach produkcyjnych branży spożywczej. Spotkanie stwarza
doskonałe warunki do wymiany doświadczeń, nawiązania kontaktów oraz zapoznania się
z nowościami rynkowymi.
•

•
•
•

Panele tematyczne:
BLOK I: UZDATNIAMY WODĘ
BLOK II: EFEKTYWNIE ZARZĄDZAMY GOSPODARKĄ WODNO-ŚCIEKOWĄ
BLOK III: OCZYSZCZAMY ŚCIEKI
BLOK IV: BIOGAZ W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM
DEBATA: PRAWO WODNE – JAK ZMIENIŁO PRZEMYSŁ?
Warsztaty organizowane przez firmę Stigen
Wycieczka techniczna do browaru Browar Okocim w Brzesku.
Ekspozycja stoisk

Wierząc, że będą Państwo zainteresowani, prosimy o wypełnienie poniższej karty zgłoszenia.
Aby się nie spóźnić, najlepiej wysłać ją do 7 września br.
Całość spraw organizacyjnych prowadzi Rafał Ruczaj: e-mail rafal.ruczaj@e-bmp.pl, tel. 032/415 97 74
wew. 16 lub 792 679 047.
Serdecznie zapraszamy,
Adam Grzeszczuk
Prezes Zarządu BMP

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

Zgłaszamy udział w konferencji:
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Koszty uczestnictwa:
(obejmują: udział, koszty konsumpcji, materiały konferencyjne, nie obejmuje noclegu)

Koszt uczestnictwa 450 zł netto/os.
Druga osoba udział bezpłatny!
Specjalne koszty uczestnictwa dla Honorowego Gospodarza, Partnerów Branżowych
- o szczegóły pytaj koordynatora.

Rezerwacja miejsc noclegowych:
(decyduje kolejność zgłoszeń)

Hotel Best Western Premium (Opolska 14a, 31-323

Best Western Efekt Express (Opolska14, 31-323 Kraków)
Kraków)
Pokój 1 – osobowy 320 x zł netto/dobę
Pokój 1 – osobowy 350 x zł netto/dobę
pokój 2 - osobowy 350 x zł netto/dobę
pokój 2 - osobowy 390 x zł netto/dobę
Do ww. cen noclegów i kosztów uczestnictwa doliczamy podatek VAT w wysokości 23%
2

Zakwaterowanie dla ilu osób:
23/24 września br.
24/25 września br.

pokój 1 - osobowy
pokój 1 - osobowy

pokój 2 - osobowy
pokój 2 - osobowy

Wycieczka techniczna:
UWAGA! Liczba miejsc na wycieczkę techniczną może być ograniczona. O udziale w wycieczce decyduje kolejność zgłoszeń, udział
potwierdzony mailowo przez organizatora.

Browar Brzesko
Dane firmy:

Oczyszczalnia

os.

SUW + browar (opcja)

os.

nazwa firmy

ulica

kod

miejscowość

numer NIP

telefon

osoba kontaktowa

adres e-mail na który zostanie wysłane potwierdzenie oraz proforma

fax

* 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.kierunekspozywczy.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: Rafał Ruczaj, tel. 32/ 415 97 74
wew. 16, kom. 792679047; fax 32 414 97 73
e-mail: rafal.ruczaj@e-bmp.pl

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

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

