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BMP 2/07/2018           Racibórz, 27 sierpnia 2018 

      

Szanowni Państwo, 

 

W tym roku mamy zaszczyt zaprosić Was już po raz 25 na Sympozjum Naukowo-Techniczne 

„KRUSZYWA CEMENT WAPNO”, które odbędzie się w dniach 4-5 października br.  w Hotelu 

Binkowski w Kielcach. Będzie to edycja szczególna, bowiem jubileuszowa.  

W tym roku  Honorowym Gospodarzem została firma Nordkalk, która użyczy nam do zwiedzania 

zakład w Miedziance.  

  Jak zawsze nie zabraknie referatów specjalistów, wypowiedzi ekspertów, ofert firm i ich stoisk 

wystawowych, wielu spotkań, ciekawego wieczoru tematycznego. 

 

Jakie są korzyści z udziału w konferencji? 

 
 doskonała okazja aby w rozmowach kuluaorowych zdobyć informacje o planach inwestycyjnych 

oraz zakupowych branży kruszyw,  
 bezpośrednia wymiana doświadczeń z kadrą zarządzającą oraz  inżynieryjno-techniczną z kopalń 

kruszyw, cementowni, zakładów wapienniczych oraz przedstawicieli firm dostarczających maszyny 
i urządzenia dla tego przemysłu  

 dostęp do platformy B2B, która umożliwia umawianie spotkań bezpośrednich podczas 
konferencji. 
 
Co w programie? 

 bloki tematyczne dostosowane do profilu Państwa działalności, w nich m.in.: 
 jak maksymalizować efektywność i minimalizować straty, 
 jak inwestować aby utrzymać kopalnie i cementownie na najwyższym poziomie  
 jak wydobywać i produkować w zgodzie ze środowiskiem   

 wystawa ponad 40 stoisk firm oferujących produkty z zakresu: 
 eksploatacji urządzeń, remontów i utrzymania ruchu, 
 optymalizacji kosztów i efektywnej produkcji, 
 nowoczesnych maszyn w kopalniach 
 poprawy efektywności dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technicznym, 
 nowoczesnych technologii eksploatacji kruszyw.  

 wycieczka techniczna do zakładu w Miedziance połączona ze zwiedzaniem Muzealnej Izby 
Górnictwa Kruszcowego w Miedziance 

 

W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o przesłanie karty uczestnictwa faksem na numer                   

032 / 414 97 74 wew.27  lub mailem na adres bozena.tychy@e-bmp.pl w terminie do 10 września br.           

   

            Z poważaniem, 

                                                                                           Małgorzata Kostka 

                                                                                           Wiceprezes Zarządu BMP   
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y  

 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 10 września br. 
udział przy zgłoszeniu min. 2 osób  - 655 zł netto/os.  
udział przy zgłoszeniu 1 osoby  - 720 zł netto/os.  
udział przedstawiciela Partnera branzowego – prosimy o kontakt z organizatorem 
 
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 Binkowski Resort**** ul. Szczepaniaka 42, 25-043 Kielce -brak wolnych miejsc 
 

Dworek Binkowski***  (obok hotelu) ul. Szczepaniaka 40, 25-043 Kielce brak wolnych miejsc 
 

Hotel 365*** (ok. 2 km) Al. Na Stadion 365, 25-127 Kielce 
 

170-260 zł/doba 
 

230-300 zł/doba 

 

Zapewniamy przejazd pomiędzy hotelami 

Rezerwacja noclegu 
 

3/4.10.2018             pokój 1-osobowy             pokój 2-osobowy 
4/5.10.2018             pokój 1-osobowy             pokój 2-osobowy 
 

Podane ceny są cenami netto, 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: 

Bożena Pietrzak-Tychy 
Kierownik Działu Realizacji/Koordynator 
bozena.tychy@e-bmp.pl, kom. 600 326 187, tel. 32 415 97 74 wew.27       

 


