
 

 

 

 

 

 

 

       BMP 9/12/2019                         Racibórz, 27.04.2020 r. 

 

 

Szanowni Państwo, 

                                     

BMP, wydawca magazynu „Surowce i Maszyny Budowlane” oraz portalu kierunekSUROWCE.pl, 
zaprasza na 

XII Konferencję Naukowo-Techniczną Nowoczesne Kopalnie Żwiru i Piasku, 

która odbędzie się 22-23 lipca br. w hotelu Wodnik (Słok k. Bełchatowa).  

Będziemy rozmawiać o sytuacji na rynku kruszyw żwirowo-piaskowych, prognozach i zapotrzebowaniu 
na kolejne lata. Nie ominiemy także zagadnień technicznych związanych z efektywnym utrzymaniem 
ruchu, a także istotnych dla branży kwestii prawnych.  

 

Korzyści z udziału w konferencji: 

• uczestnictwo w jedynym w Polsce spotkaniu producentów kruszyw żwirowo-piaskowych 

               i dostawców sprzętu dla żwirowni i piaskowni, 

• najważniejsze tematy podajemy w ciekawy i przystępny sposób, często w oparciu 

o case study, 

• okazja do zadania pytań naszym ekspertom, 

• dostęp do platformy B2B, dzięki której masz stały dostęp do aktualnego programu,  

listy uczestników oraz możliwość umówienia spotkania i nawiązania wartościowych 

kontaktów biznesowych, 

• inspirujące wycieczki techniczne do KWB Bełchatów oraz kopalni Pawłów  

należącej do Górażdże Kruszywa, 

• 12 edycja świadczy o tym, że konferencja cieszy się zainteresowaniem i zaufaniem odbiorców. 

   

 
W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o przesłanie karty uczestnictwa faksem 32 414 97 73 

                                            lub mailem na adres justyna.bujko@e-bmp.pl w terminie do 8 czerwca br.  
 
 

Z poważaniem, 
Beata Fas 
Dyrektor ds. Sprzedaży 
i Marketingu BMP   

 
      

 
 
 
 
 
 
 

mailto:justyna.bujko@e-bmp.pl


 
 

       
 
 

 

 ZGŁASZAMY UDZIAŁ W KONFERENCJI: DANE UCZESTNIKÓW KONFERENCJI:  

 

Imię i nazwisko 
 

 
Stanowisko 

Numer telefonu komórkowego                          
(na potrzeby systemu b2b) 

Adres e-mail (na 
potrzeby systemu b2b) 

 

 

Imię i nazwisko 
 

 
Stanowisko 

Numer telefonu komórkowego                          
(na potrzeby systemu b2b) 

Adres e-mail (na 
potrzeby systemu b2b) 

 

 

Imię i nazwisko 
 

 
Stanowisko 

Numer telefonu komórkowego                         
(na potrzeby systemu b2b) 

Adres e-mail (na 
potrzeby systemu b2b) 

 

KOSZTY:  
 
Uczestnictwo: (udział + koszty konsumpcji + materiały konferencyjne, wycieczka techniczna) 720 zł netto/os. 

 

Koszty zakwaterowania (Hotel Wodnik, Słok k. Bełchatowa) decyduje kolejność  zgłoszeń, doba hotelowa 
zgodnie z regulaminem hotelu, miejsce parkingowe we własnym zakresie, zamówienia indywidualne płatne 
bezpośrednio w hotelu) 
 
Pokój 1-osobowy – 200-230 zł/dobę 
Pokój 2-osobowy – 250 zł/dobę 
 
22/23.07.2020             pokój 1-osobowy            pokój 2-osobowy 
23/24.07.2020             pokój 1-osobowy            pokój 2-osobowy 
 
Do ww. cen należy doliczyć podatek Vat w wysokości 23% 
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.kieruneksurowce.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. Sprzedaży 
justyna.bujko@e-bmp.pl, kom. 694 848 896, tel. 32 415 97 74 wew. 41      
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