
 

 

 

 

 

 

 

       BMP 42/01/2019                         Racibórz, 07.02.2019 

 

 

Szanowni Państwo 

                                     

BMP, wydawca magazynu „Surowce i Maszyny Budowlane” oraz portalu 
kieruneksurowce.pl, zaprasza na 

XI Konferencję Naukowo-Techniczną Nowoczesne Kopalnie Żwiru i Piasku, 

która odbędzie się 22-24 maja br. w hotelu Rzeszów.  

Jest co najmniej 5 powodów, aby wziąć udział w konferencji: 

1) To jedyna w Polsce konferencja wyłącznie dla producentów kruszyw żwirowo-piaskowych i 
dostarczycieli sprzętów dla żwirowni i piaskowni.  

2) Podczas konferencji istnieje możliwość zawarcia wielu wartościowych kontaktów.  

3) Najważniejsze tematy dla branży podajemy w ciekawy i lekki sposób, a nasi eksperci chętnie 
odpowiedzą na wszelkie pytania. 

4) Dwie interesujące wycieczki techniczne – do kopalni Czarna Sędziszowska należąca do KRUSZGEO 
S.A i zakładu produkcyjnego LIU GONG Dressta Machinery. 

5) 11 edycja świadczy o stabilnej pozycji naszej konferencji na rynku. 

    

 

W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o przesłanie karty uczestnictwa faksem 032 / 414 97 73 

                                            lub mailem na adres justyna.bujko@e-bmp.pl w terminie do 30 kwietnia br.           

    

             
           Z poważaniem 

                                                        Małgorzata Kostka 
                                                                     Wiceprezes Zarządu BMP   
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 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:  
     Zgłoszenie jednej osoby  - 720 zł netto/os.  
     Zgłoszenie więcej niż jednej osoby  - 640 zł netto/os.  
dla przedstawicieli Partnera Branżowego preferencyjne koszty uczestnictwa – prosimy o kontakt                   
z organizatorem 

 

Koszty zakwaterowania (Hotel Rzeszów, al. Piłsudskiego 44, 35-001 Rzeszów) decyduje kolejność  zgłoszeń, 
doba hotelowa zgodnie z regulaminem hotelu, miejsce parkingowe we własnym zakresie , zamówienia 
indywidualne płatne bezpośrednio w hotelu) 
Pokój 1-osobowy – 250 zł 
Pokój 2-osobowy – 320 zł 
22/23.05.2019             pokój 1-osobowy            pokój 2-osobowy 
23/24.05.2019             pokój 1-osobowy            pokój 2-osobowy 
Do w/w cen należy doliczyć podatek Vat w wysokości 23% 

WYCIECZKI: 

     Wycieczka do LIU GONG Dressta Machinery (22 maja) 
     Wycieczka do KRUSZGEO (24 maja) 
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.kieruneksurowce.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.kieruneksurowce.pl/
mailto:justyna.bujko@e-bmp.pl

