
 
 

 
 
 
 
BMP 26/09/2018                         Racibórz, 13.09.2018 r. 
 
                 

  
Polska energetyka zmienia się, zmienia się więc utrzymanie ruchu. 

O zarządzaniu majątkiem w czasie zmian i zmianie podejścia do remontów dyskutować 
będziemy podczas: 
 
 

XI Konferencji Naukowo-Technicznej 
      Remonty i Utrzymanie Ruchu w Energetyce, 

 
która odbędzie się 28-29 listopada 2018 r. w Licheniu k. Konina w hotelu Atut. 
 

Organizatorem jest BMP, wydawca magazynu "Energetyka Cieplna 
i Zawodowa" i portalu kierunekENERGETYKA.pl, a Honorowym Gospodarzem – Zespół 
Elektrowni PAK SA. 
 
 
W programie konferencji m.in.: 
 

DEBATA: Zarządzanie majątkiem w czasie zmian 
 
PANELE TEMATYCZNE: 
Nowoczesne zarządzanie majątkiem 
Diagnostyka i predykcja  
Modernizacje 
Bezpieczeństwo 
 
Wystawa i prezentacje firm specjalistycznych. 
 

Całość spraw organizacyjnych prowadzi Justyna Bujko, tel. 32/415 9774 wew. 
41, e-mail: justyna.bujko@e-bmp.pl. W przypadku zainteresowania załączony formularz 
zgłoszenia należy przesłać faksem lub mailem do 7 listopada 2018 r. 
 
  
 

Z poważaniem 
Adam Grzeszczuk 
prezes zarządu BMP’ 

 
Koszty uczestnictwa  (udział + koszty konsumpcji + materiały konferencyjne): 

• przy zgłoszeniu jednej osoby 650 zł 

• przy zgłoszeniu dwóch osób 580 zł 
 
 
Zakwaterowanię: 
w hotelu Atut (ul. Toruńska 27, 62-563 Licheń Stary) – brak wolnych pokoi 
 
Proponowany hotel – Stara Gorzelnia. 
 
 
do powyższych cen należy doliczyć 23% podatku VAT 

mailto:justyna.bujko@e-bmp.pl


 
 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 termin zgłoszeń do 7 listopada br. 
przy zgłoszeniu jednej osoby 650 zł 
przy zgłoszeniu dwóch osób 580 zł 
 

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 Atut (ul. Toruńska 27, 62-563 Licheń Stary) 
 
 

brak wolnych pokoi w hotelu Atut 
 

 

Wieczór z Belzoną (27.11):  TAK  NIE 
     
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.kierunekenergetyka.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.kierunekenergetyka.pl/
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