
 

 

 

 

 

BMP 40/01/2019         Racibórz, 30.01.2019  

 

Szanowni Państwo, 
 
 

XXVI edycja Wiosennego Spotkania Ciepłowników otwiera kolejne ćwierćwiecze w historii 
tego wydarzenia. Największa konferencja dla branży ciepłowniczej w Polsce co roku przyciąga ponad 
700 ekspertów. Podczas 3 dni poruszone zostaną najważniejsze tematy związane z ciepłownictwem 
w Polsce. Wsparcie dla kogeneracji, zarządzanie przedsiębiorstwem ciepłowniczym, paliwa czy 
nowoczesne technologie to tylko część zagadnień o których będzie można posłuchać podczas 

 

XXVI Wiosennego Spotkania Ciepłowników 

 

24-26 kwietnia 2019 r. do hotelu Nosalowy Dwór Resort & Spa w Zakopanem serdecznie zaprasza 

BMP, wydawca magazynu „Energetyka Cieplna i Zawodowa” i portalu  
  
Spotkania Ciepłowników zyskały rangę jednej z najważniejszych imprez branżowych w kraju, co 
podkreślają patronaty obejmowane rokrocznie przez najważniejsze urzędy i instytucje oraz uczelnie 
techniczne. To również miejsce spotkania przedstawicieli branży ciepłowniczej oraz najważniejszych 
firm, biur projektowych współpracujących z sektorem, oferujących swoje technologie, urządzenia 
i systemy. 

 

 
W programie m.in.: 

 

• Debaty: 
Zarządzanie przedsiębiorstwem ciepłowniczym w obliczu współczesnych wyzwań 
Ciepłownictwo jako biznes 

 

• Panele:  
- Ochrona środowiska w ciepłownictwie 
- Paliwa dla ciepłownictwa 
- Budowa i modernizacje sieci 
- Nowoczesne technologie 
- Diagnostyka i awarie sieci 

• Wystawa stoisk firm oferujących urządzenia, produkty i rozwiązania dla branży ciepłowniczej 

• Wieczory integracyjne 
 
 

Mamy nadzieję, iż program spotkania oraz szerokie możliwości promocji skłonią Państwa do 
udziału w konferencji.  

 
W przypadku zainteresowania udziałem kartę zgłoszenia należy przesłać e-mailem na adres 

justyna.bujko@e-bmp.pl lub faksem na nr 032 414 97 73 w terminie do 22 marca br. Całość spraw 
organizacyjnych prowadzi Justyna Bujko (tel. 032 415 97 74 wew. 41). 

Z poważaniem 

Adam Grzeszczuk 

Prezes 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:  
 
Koszt uczestnictwa:  1250 zł 

 

Koszty zakwaterowania w hotelu Nosalowy Dwór Resort&Spa (decyduje kolejność  zgłoszeń, doba hotelowa 
zgodnie z regulaminem hotelu, miejsce parkingowe we własnym zakresie , zamówienia indywidualne płatne 
bezpośrednio w hotelu) 
Pokój 1-osobowy – od 360 do 400 zł 
Pokój 2-osobowy – 480 zł 
Pokój 3-osobowy – 640 zł 
 
24/25.04.2019             pokój 1-osobowy            pokój 2-osobowy               pokój 3-osobowy 
25/26.04.2019             pokój 1-osobowy            pokój 2-osobowy               pokój 3-osobow 
  
Do w/w cen należy doliczyć podatek Vat w wysokości 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.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

