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Racibórz, dnia 2 lutego 2021 r.
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XXVII Kongresie Użytkowników Pomp.
Pompy. Armatura. Napędy. Uszczelnienia,
który odbędzie się w dniach 11-12 maja br. w Kazimierzu Dolnym. Honorowym Gospodarzem
tegorocznej edycji jest Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. Jeżeli z przyczyn niezależnych od
organizatora termin majowy nie dojdzie do skutku, to alternatywnym terminem jest 6-7 lipca
br.
W ramach Kongresu będziemy mówić o:
 Rynku pomp i technie pompowej w Polsce – na jakie aspekty wpłynęła pandemia
 Nowych rozwiązaniach w układach pompowych – armatura, napędy, uszczelnienia
 Diagnostyce, predykcji, monitoringu
 Najczęstszych problemach eksploatacyjnych
 Narzędziach wspomagających ocenę stanu technicznego
 Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej – doświadczenia zakładów
przemysłowych
Do wygłoszenia referatów i podzielenia się doświadczeniami zaprosiliśmy specjalistówpraktyków z branży chemicznej, energetycznej, wydobywczej, hutnictwa oraz wod-kan.
Ponadto swoją ofertę w zakresie pomp, armatury, napędów i uszczelnień zaprezentują wiodący
producenci krajowi i zagraniczni.
Jakie są korzyści z udziału w konferencji?
 to znaczące spotkanie specjalistów z zakładów, w których wykorzystywane są układy
pompowe oraz firm dostawców oferujących rozwiązania i technologie
 jest to najlepsza okazja, aby zapoznać się z najnowszymi trendami w zakresie pomp,
pompowni, armatury, napędów i uszczelnień
 konferencja daje możliwość zdobycia aktualnej wiedzy o nowoczesnych technologiach,
narzędziach i systemach pompowych zarówno od eksploratorów jak i na stoiskach
wystawców
 w rozmowach z innymi uczestnikami można wymienić się doświadczeniami i nawiązać
wartościowe kontakty biznesowe
 podglądamy rozwiązania w praktyce. Zapraszamy na wirtualną wycieczkę techniczną do
Elektrowni Kozienice – wirtualny spacer z przewodnikiem po bloku 11.
Wierzymy, że będą Państwo zainteresowani, a wypełnienie poniższej karty zgłoszenia to
tylko formalność. Żeby nie spóźnić się najlepiej wysłać ją do 19 kwietnia 2021 r.
Całość spraw organizacyjnych prowadzi Rafał Ruczaj, z którym można skontaktować się
pod numerami telefonów 792 679 047 lub 32 415 9774 wew. 16, a także mailowo pod adresem:
rafal.ruczaj@e-bmp.pl
Z poważaniem
Mateusz Grzeszczuk
Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

Zgłaszamy udział w konferencji:
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Koszty uczestnictwa* (obejmują: udział, koszty konsumpcji, materiały konferencyjne, nie obejmuje noclegu)
1150 zł netto/os
Koszty dla Partnerów Branżowych, Honorowego Gospodarza kontakt z organizatorem.
W *przypadku braku możliwości organizacji konferencji w wersji stacjonarnej, zostanie przeprowadzona w wersji online.

Rezerwacja miejsc noclegowych (decyduje kolejność zgłoszeń, doba hotelowa zgodnie z regulaminem hotelu, parking we własnym
zakresie, przejazd pomiędzy hotelami i na kolację we własnym zakresie):

Król Kazimierz Hotel & SPA, Puławska 86, 24-120 Kazimierz Dolny

Pokój 1-osobowy

Pokój 2-osobowy

330 zł*/dobę

360 zł*/dobę

*do ww. cen doliczamy podatek VAT w wysokości 23%

W przypadku braku możliwości organizacji konferencji w wersji stacjonarnej. Organizator zwróci poniesione koszty
zakwaterowania.

Zakwaterowanie dla ilu osób:
10/11.05 2021 r.
11/12.05 2021 r.

pokój 1 - osobowy
pokój 1 - osobowy

pokój 2 - osobowy
pokój 2 - osobowy

Dane firmy:
nazwa firmy
ulica

kod

miejscowość

numer NIP

telefon

fax

adres e-mail na który zostanie wysłane potwierdzenie oraz proforma

osoba kontaktowa

* 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.kierunekpompy.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)

