
              
              

 

              
  

Nie czekaj na ZŁOTĄ RYBKĘ! 

Chcesz wiedzieć czym żyje branża? 

Weź udział w debatach poświęconych: 

 Stopień nasycenia infrastrukturą 

aglomeracji miejskiej 

 Utrzymanie ruchu po zakończonej 

inwestycji 

Przyjedź 7 listopada do Kielc – zdobądź 

wiedzę – wykorzystaj ją. 

  

 

              

Kongres WOD-KAN-EKO to dwie konferencje w jednym miejscu:  
Gospodarka Wodna i Gospodarka Ściekowa.  

W programie m.in.: 
              

 

  

 

  

 

  

 

2 debaty 

i 6 paneli 
tematycznych 

 

 

Ponad 40 stoisk 
wystawców 

 

 Wycieczki 
techniczne 

 Turniej 
bowlingowy 

……………………………………………………………………………………………. 

Termin zgłoszeń do 16 października. Liczba miejsc ograniczona. 

Rabat dla zakładów/członków Fundacji Dolnośląskie Forum Wodociągowe 

Koszt uczestnictwa: 

 1 os. 750zł netto 

2 os. 700zł netto/osobę 

3 lub więcej osób? Rabat indywidualny negocjowany z koordynatorem. 
              

……………………………………………………………………………………………. 



  
Informacje organizacyjne: 

Miejsce konferencji: Binkowski Hotel 
ul. Szczepaniaka 42, 25-043 Kielce 

Termin: 6-8 listopada 

Wycieczka techniczna:  6 listopada, przejazd 
autokarem 

Turniej bowlingowy: 6 listopada, przejazd 
autokarem 

  

  

 

              
              

 

    
 

„Chcesz się zgłosić, masz pytania? 
Zadzwoń do mnie” 

  
tel. mob. 792 679 047 
tel. 32 415 9774 w.16 

@-mail:rafal.ruczaj@e-bmp.pl 
  
 

 
              

Karta zgłoszeniowa  
do pobrania 

 Rejestracja  
online 

 
Program 

 
Regulamin 

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

  
              

 

              
Niniejszy e-mail jest biuletynem informacyjnym, przesyłanym do klientów  BMP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.  

Jeżeli nie chcą Państwo otrzymywać kolejnych informacji o organizowanych przez nas wydarzeniach, proszę odpowiedzieć na niniejszy e-mail w treści wpisując NIE 
  

http://www.kierunekbmp.pl/Resources/Zaproszenie%20dla%20zak%C5%82ad%C3%B3w%20WKE%202017_13_09_2017.pdf
http://www.kierunekbmp.pl/Resources/Zaproszenie%20dla%20zak%C5%82ad%C3%B3w%20WKE%202017_13_09_2017.pdf
http://www.e-bmp.pl/rejestr/?id=rejestracja&t=2pro_id=619
http://www.e-bmp.pl/rejestr/?id=rejestracja&t=2pro_id=619
http://www.kierunekbmp.pl/artykul,38448,program.html
http://www.kierunekbmp.pl/artykul,38446,regulamin.html
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Zgłaszamy udział w konferencji: 

 
imię i nazwisko 

stanowisko 
tel. kom.  

na potrzeby 
platformy b2b 

adres e-mail na 
potrzeby platformy 

b2b 

imię i nazwisko stanowisko 
tel. kom.  

na potrzeby 
platformy b2b 

adres e-mail na 
potrzeby platformy 

b2b 
 

Rezerwacja miejsc noclegowych: 
Hotel Binkowski  
ul. Szczepaniaka 42, 25-043 Kielce 
- pokój 1 os. 260 zł/doba 
- pokój 2 os. 320 zł/doba 

Hotel 365 
Al. Na Stadion 365, 25-127 Kielce 
- pokój 1 os. 170–260 zł/doba 
- pokój 2 os. 230-300 zł/doba 

 

Dworek Binkowski 
ul. Szczepaniaka 40, 25-043 Kielce 
- pokój 1 os. 240 zł/doba 
- pokój 2 os. 300 zł/doba 

Hotel Kameralny 
ul. Tarnowska 7, 25-043 Kielce 
- pokój 1 os. 180 zł/doba 
- pokój 2 os. 260 zł/doba 

 

6/7 listopada 2016r.  pokój 1 os.  pokój 2 os. 
 

7/8 listopada 2016r.  pokój 1 os.  pokój 2 os. 
 

Koszty uczestnictwa: 
(udział, koszty konsumpcji, materiały konferencyjne – nie 
obejmuje noclegu): 
1 uczestnika 750 zł 
2 uczestników 700 zł/os. 
3 lub więcej uczestników kontakt z organizatorem 

Udział tylko w dniu 7.11.2016 – 500 zł/os. 
Udział tylko w dniu 8.11.2016 – 250 zł/os. 
 

Przedstawicieli Honorowego Gospodarza oraz Partnerów 
Branżowych prosimy o kontakt z koordynatorem. 
 

Do w/w cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23% 
 

Prenumerata: 
                Zamawiam ofertę specjalną na prenumeratę „Kierunek WOD-KAN”: roczna prenumerata drukowana z rabatem 
20% + elektroniczna wersja gratis (warunkiem otrzymania prenumeraty elektronicznej jest zamówienie rocznej 
prenumeraty papierowej) 

 

Wycieczka techniczna: 
Kieleckie Wodociągi                                       deklarujemy udział              ilość osób 
 

Dane firmy zgłaszającej: 
 

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 naszego podpisu 
** Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z regulaminem sympozjum/konferencji firmy „BMP” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (regulamin jest dostępny na 
stronie: www.kierunekwodkan.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. kom. 792 679 047 
tel. 32/ 415 97 74  wew.  16;  fax 32 414 97 73 
e-mail: rafal.ruczaj@e-bmp.pl 

 

 

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

(pieczęć firmy) 

 

 

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

(podpis i pieczęć osoby 
upoważnionej do reprezentowania 

firmy) 

http://www.kierunekwodkan.pl/
mailto:rafal.ruczaj@e-bmp.pl

