
 

 

 

 

 

 

BMP 1/06/2020                                  Racibórz, 2.06.2020 r.  

            Szanowni Państwo, 

 

BMP, wydawca m.in. czasopisma „Chemia Przemysłowa” i portalu kierunekchemia.pl oraz  
Honorowy Gospodarz tej edycji Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. serdecznie 
zapraszają w dniach 29-30 września do Szczecina na: 

XIX Konferencję Bezpieczeństwo Instalacji Przemysłowych, 

Jak wygląda zarządzanie bezpieczeństwem w przemyśle czy organizacja służb ratownictwa 
chemicznego na wypadek awarii? Jak być innowacyjnie bezpiecznym w obliczu cyberzagrożeń? 
I jaka jest rola lidera w budowaniu kultury bezpieczeństwa? To tylko wybrane tematy, które 
poruszymy podczas XIX Konferencji Bezpieczeństwo Instalacji Przemysłowych. 

Jakie są korzyści z udziału w konferencji? 

 to znaczące spotkanie pracowników działów bezpieczeństwa z zakładów chemicznych i 
azotowych, petrochemicznych, zakładów przemysłowych oraz firm oferujących 
rozwiązania i technologie dla branży, 

 konferencja daje możliwość zdobycia aktualnej wiedzy o nowoczesnych narzędziach i 
systemach, 

 spotkania z ludźmi biznesu – potencjalnymi klientami, partnerami lub inwestorami 
 w rozmowach z innymi uczestnikami można wymienić się doświadczeniami i nawiązać 

wartościowe kontakty biznesowe, 
 na stoiskach wystawowych oraz w czasie prelekcji zaprezentowane zostaną najnowsze 

rozwiązania techniczne dla branży,   
 konferencja to nie tylko teoria. Zapraszamy na wycieczkę techniczną do Grupy Azoty 

Zakładu Chemicznego „Police” S.A.   
 

Wszystkich zainteresowanych udziałem, prosimy o wypełnienie poniższej karty zgłoszenia.  
Termin zgłoszeń: do dnia 10 sierpnia 2020 r. W sprawach związanych z udziałem proszę o 

 kontakt z Joanną Janik: e-mail joanna.janik@e-bmp.pl,  tel. 032/415 97 74 wew.12, kom. 
 798 830 772. 

 

 
Z wyrazami szacunku 

Beata Fas 
Dyrektor Działu Sprzedaży 
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Zgłaszamy udział w konferencji:                                                                               
 

 

imię i nazwisko 

 

stanowisko adres e-mail tel. kom.  

 

imię i nazwisko 

 

stanowisko adres e-mail tel. kom.  

 

imię i nazwisko 

 

stanowisko adres e-mail tel. kom.  

KOSZTY UCZESTNICTWA (obejmują: udział, koszty konsumpcji, materiały konferencyjne, nie obejmują noclegu) 

Koszt udziału 1300zł* netto za osbę 
*do ww. cen doliczamy podatek VAT w wysokości 23% 

Rezerwacja miejsc noclegowych we własnym zakresie (decyduje kolejność zgłoszeń, parking – rezerwacja i 
płatność we własnym zakresie) 

W celu rezerwacji prosimy o kontakt bezpośrednio z proponowanymi obiektami podając hasło INSTALACJE 
Hotel Vulcan, ul. Franciszka Ksawerego Druckiego-Lubeckiego 6A, 71-643 Szczecin  

   pokój 1 os-280zł/dobę, pokój 2 os-310 zł/dobę (ceny gwarantowane do 10.09.2020)  
Hotel Focus ul. Małopolska 23, 70-515 Szczecin,  

   pokój 1 os-280zł/dobę, pokój 2 os-310 zł/dobę (ceny gwarantowane do 7.09.2020) 
DANE FIRMY:     

 

nazwa firmy 

 

ulica 

 

kod 

 

miejscowość 

 

numer NIP 

 

telefon 

 

fax 

 

osoba kontaktowa adres e-mail na który zostanie wysłane potwierdzenie oraz proforma 

*  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 bSpółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (regulamin jest dostępny na stronie: 
www.kierunekchemia.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.  

TERMIN zgłoszeń 10 sierpnia br. 

Osoba do kontaktu: 
Joanna Janik 
Specjalista ds. Sprzedaży 
joanna.janik@e-bmp.pl, kom. 798 830 772, tel. 32 415 97 74 wew. 12      
 

ORGANIZATOR:  BMP  Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Sp. k., 47-400 Racibórz,  
ul. Morcinka 35, NIP: 639-20-03-478 
tel. 32/ 415 97 74   
fax 32 /414 97 73 

 

 

………………......................................................... 

(pieczęć firmy) 

 

 

………………......................................................... 

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej do 
reprezentowania firmy) 

 


