
 

 

 

 

 

 

     BMP 1/07/2018                                                               Racibórz, 17 lipca 2018 r. 
 

 Szanowni Państwo, 

BMP, wydawca m.in. czasopisma „Kierunek WOD-KAN” i portalu 
kierunekwodkan.pl oraz Honorowi Gospodarze serdecznie zapraszają  13-15 listopada 
br. do hotelu Vienna House Andel’s Lodz w Łodzi na  

 

XXI Kongres Naukowo – Techniczny 
WOD-KAN-EKO 2018 

 

Tematem przewodnim jest wizja przedsiębiorstwa wod-kan i rzeczywistości,  
w jakiej będzie operować. Debata pt. „Misja: WOD-KAN PRZYSZŁOŚCI”, będzie okazją do 
zastanowienia się i odpowiedzenia na pytania co zrobić aby stać się przedsiębiorstwem 
jutra.  

Konsolidacja, współpraca czy samodzielna działalność – czy jest jeden słuszny 
wybór? Jak sprostać wymogom klienta i zadbać o jego bezpieczeństwo? W jakie 
technologie, materiały inwestować z myślą o przyszłych pokoleniach? Czy warto być 
samowystarczalnym energetycznie? Gospodarka w obiegu zamkniętym – jak to zrobić? Jak 
odnaleźć się w nowej rzeczywistości prawnej? To tylko niektóre tezy, nad którymi 
dyskutować będą przedstawiciele wodociągów, dostawcy rozwiązań technologicznych, 
producenci materiałów i urządzeń oraz przedstawiciele nauki  
i prawnicy. 

 

W programie m.in.  

➢ 4 Konferencje tematyczne: 
✓ Zarządzanie w WODKANIE:  

▪ Jak ma wyglądać: ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM?  
▪ Jak ma wyglądać: ZARZĄDZANIE ENERGIĄ? 

✓ Technicznie o WODKANIE: 
▪ Jak ma wyglądać: BUDOWA, MODERNIZACJE, UTRZYMANIE SIECI 

WOD-KAN? 
▪ Jak ma wyglądać: UTRZYMANIE RUCHU W PRZEDSIĘBIORSTWIE 

WOD-KAN 

✓ Woda:  
▪ Jak wyglądają: ROZWIĄZANIA JUTRA W PRZEDSIĘBIORSTWIE  WOD-

KAN? 
✓ Ścieki:  

▪ Jak: OGRANICZYĆ NEGATYWNY WPŁYW NA OTOCZENIE? 

➢ 2 Debaty: 
✓ MISJA: wod-kan przyszłości 
✓ Konsolidacja, współpraca czy bycie „Zosią samosią”? Na co postawić? 

➢ Wycieczki: 
✓ Zwiedzanie Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi 
✓ Zwiedzanie Łodzi, w tym: Muzeum Pałac Poznańskich, Muzeum Kanał Dętka, 

Muzeum Kinematografii 

➢ Wystawa stoisk 
 

Wypełnienie poniższej karty zgłoszenia to tylko formalność. Aby nie spóźnić się 
najlepiej wysłać ją do 31 października 2018r. 

Całość spraw organizacyjnych prowadzi Rafał Ruczaj, z którym można 
skontaktować się pod numerem 792 679 047 lub 32 415 9774 wew. 16, a także faxem 
32 415 9774 wew. 25 oraz mailowo pod adresem: rafal.ruczaj@e-bmp.pl  

Z wyrazami szacunku 
       Adam Grzeszczuk 

Prezes Zarządu BMP 

mailto:rafal.ruczaj@e-bmp.pl
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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 
    

    

Koszty uczestnictwa (obejmują: udział, koszty konsumpcji, materiały konferencyjne, nie obejmuje noclegu) 
- przy zgłoszeniu jednej osoby 870 zł/os* 
- przy zgłoszeniu dwóch osób 799 zł/os* 
- przy zgłoszeniu min trzech osób – kontakt z organizatorem 
*do ww. cen doliczamy podatek VAT w wysokości 23 
 

Rezerwacja miejsc noclegowych (decyduje kolejność zgłoszeń, parking we własnym zakresie): 

Vienna House Andel’s Lodz (Ogrodowa 17, 91-065 Łódź) 
pokój 1 - osobowy – 410 zł/dobę* 
pokój 2 - osobowy – 450 zł/dobę* 
 

*do ww. cen doliczamy podatek VAT w wysokości 23% 
 

Zakwaterowanie dla ilu osób:   
 

13/14 listopada br.          pokój 1 - osobowy          pokój 2 - osobowy 
14/15 listopada br.          pokój 1 - osobowy          pokój 2 - osobowy 
 

Wycieczki: 
UWAGA! Liczba miejsc na wycieczki techniczne jest ograniczona. O udziale w wycieczkach decyduje kolejność zgłoszeń, 
udział zostanie potwierdzony mailowo przez organizatora. 

Wycieczki w dniu 13.11.2018 r. 
Łódź (Pałac Poznańskich, Muzeum Kanał Dętka)                                      liczba osób na wycieczkę 
Wycieczki w dniu 15.11.2018 r. do wyboru: 
Wycieczka techniczna do GOŚ                                                                      liczba osób na wycieczkę  
Łódź Muzeum Kinematografii                                                                       liczba osób na wycieczkę 
 

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.  

 

ORGANIZATOR:  BMP  Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Sp. k., 47-400 Racibórz,         
ul. Morcinka 35,  NIP: 639-20-03-478 
Kontakt: Rafał Ruczaj, tel. 32/ 415 97 74               
wew.  16, kom. 792679047;  fax 32 414 97 73 
e-mail: rafal.ruczaj@e-bmp.pl 

 
 
 
 
 
 
 

………………......................................................... 
(pieczęć firmy) 

 

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

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej do 
reprezentowania firmy) 

 


