
 

 

   

 

 
 

BMP 16/06/22                             Racibórz, 20 października 2021 r. 
 

 Szanowni Państwo, 

BMP, wydawca czasopisma „Kierunek WOD-KAN” i portalu 
kierunekwodkan.pl oraz Honorowi Gospodarze Łódzka Spółka Infrastrukturalna 
Sp. z o.o. i Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łodzi serdecznie zapraszają 
16-18 listopada br. do hotelu Vienna House Andel’s Lodz w Łodzi na  

 
XXIV Kongres Naukowo-Techniczny 

WOD-KAN-EKO 2021 
 

Pandemia COVID – miejmy nadzieję powoli za nami, jednak to nie koniec 
problemów, przed jakimi stają spółki wod-kan. O najważniejszych z nich będziemy 
rozmawiać na tegorocznym Kongresie WOD-KAN-EKO 2021 w Łodzi. 
 

Zmiany klimatyczne, drożejąca energia, problemy z dostępnością 
wykwalifikowanej kadry, trudności z zatwierdzeniem taryf – to niektóre z wyzwań, do 
których dochodzą i te związane np. z kierunkami dalszych inwestycji. Doświadczenia 
z przygotowania inwestycji, podsumowania ukończonych modernizacji, „dobre 
praktyki” z codziennej eksploatacji. A do tego integracja, rozmowy w kuluarach, 
debaty i uroczysta gala. Spotkajmy się ponownie na żywo w Łodzi! 

 
Kongres to forum do dyskusji, skupiające się wokół tematyki zarządzania, 

aspektów techniczno-technologicznych związanych z jakością wody i procesem 
oczyszczania ścieków. Tradycyjnie wezmą w nim udział przedstawiciele branży wod-
kan, dostawcy technologii i przedstawiciele środowisk naukowych, a także instytucji. 

Jakie są korzyści z udziału w sympozjum?  

 To znaczące spotkanie kadry zarządzającej i technicznej oraz dostawców 
maszyn, urządzeń i technologii stosowanych przy oczyszczaniu ścieków i 
produkcji wody, a także w sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej. 

 Masz możliwość nawiązania wielu wartościowych kontaktów biznesowych.  
 Dobre praktyki zarządzania, oczyszczanie ścieków, jakość wody– te ważne 

tematy dla branży przedstawiamy w ciekawy sposób. 
 Nasi eksperci chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania, nie tylko na sali 

wykładowej, ale także na stoiskach wystawowych. 
 To już 24 edycja. Sympozjum cieszy się dużym zainteresowaniem i zaufaniem 

odbiorców. 
 

Wypełnienie poniższej karty zgłoszenia to tylko formalność. Aby nie spóźnić się, 
najlepiej wysłać ją do 29 października 2021 r. 

Całość spraw organizacyjnych prowadzi Rafał Ruczaj, z którym można 
skontaktować się pod numerem 792 679 047 lub 32 415 97 74 wew. 16 oraz mailowo 
pod adresem: rafal.ruczaj@e-bmp.pl 

 
Z wyrazami szacunku 
Mateusz Grzeszczuk 
Dyrektor Działu Sprzedaży i Marketingu 
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Zgłaszamy udział w konferencji: 
 

 
 

imię i nazwisko 
 

stanowisko adres e-mail tel. kom. na potrzeby B2B 
 
 

imię i nazwisko 
 

stanowisko adres e-mail tel. kom. na potrzeby B2B 
 
 

imię i nazwisko 
 

stanowisko adres e-mail tel. kom. na potrzeby B2B 
 
 

imię i nazwisko 
 

stanowisko adres e-mail tel. kom. na potrzeby B2B 
    

Koszty uczestnictwa  
(obejmują: udział, koszty konsumpcji, materiały konferencyjne, nie obejmuje noclegu) 

1100 zł/os.* 
Przy zgłoszeniu większej liczby uczestników kontakt z organizatorem.  
*do ww. cen doliczamy podatek VAT w wysokości 23% 
 

Rezerwacja miejsc noclegowych (decyduje kolejność zgłoszeń, parking płatny we własnym zakresie 55,- brutto/dobę): 

Vienna House Andel’s Lodz (Ogrodowa 17, 91-065 Łódź) 
pokój 1-osobowy – 390 zł/dobę* 
pokój 2-osobowy – 470 zł/dobę* 
 

*do ww. cen doliczamy podatek VAT w wysokości 23% 
 
Zakwaterowanie dla ilu osób:   
 

16/17 listopada br.          pokój 1-osobowy          pokój 2-osobowy 
17/18 listopada br.          pokój 1-osobowy          pokój 2-osobowy 
 
 

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 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.  
 

TERMIN ZGŁOSZEŃ: 29 października br. 
Osoba do kontaktu: 
Rafał Ruczaj 
Specjalista ds. Sprzedaży 
rafal.ruczaj@e-bmp.pl, tel. kom. 792 679 047, tel. 32 415 97 74 wew. 16      
 

 

ORGANIZATOR: BMP  Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.  
 ul. Morcinka 35, 47-400 Racibórz  
NIP: 639-20-03-478 

 

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

(pieczęć firmy) 
 

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

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania firmy) 
 


