
 

 

 

   

 

   BMP 03/01/2019                                                             Racibórz, dnia 4 stycznia 2019r.
    

 
       

Szanowni Państwo, 
  

BMP, wydawca m.in. czasopisma „Pompy Pompownie” oraz portalu 

www.kierunekpompy.pl serdecznie zaprasza Państwa do udziału w jubileuszowym 

XXV Kongresie Użytkowników Pomp. 

Gospodarzem Honorowym tegorocznej edycji jest KGHM Polska Miedź S.A. 

O nowościach rynkowych i przykładach ciekawych realizacji, a także o eksploatacji  

i regulacji pomp, remontach i usuwaniu awarii oraz modernizacji układów pompowych 

chcielibyśmy porozmawiać   z Państwem w dniach 16-17 maja br. w hotelu hotelu Qubus  

w Legnicy.  

Do wygłoszenia referatów i podzielenia się doświadczeniami zaprosiliśmy specjalistów-

praktyków z branży wod-kan, chemicznej, energetycznej, wydobywczej. Ponadto swoją ofertę 

w zakresie pomp, armatury, napędów i uszczelnień zaprezentują wiodący producenci krajowi i 

zagraniczni.  

W programie zaplanowaliśmy m.in.: 

• SESJA WPROWADZAJĄCA: PRZYSZŁOŚCIOWO - Kierunki rozwoju 
układów pompowych 

• BLOK I: NIEZAWODNIE  - Na straży stanu technicznego pomp 

• BLOK II: SKUTECZNIE - Modernizując i inwestując w nowe 

• BLOK III: OPTYMALNIE - Sposoby na optymalizację pracy pomp 

• BLOK IV: PRAKTYCZNIE - Doświadczenia z realizacji inwestycji 

• DEBATA: EFEKTYWNIE - Efektywność energetyczna układu 
pompowego. Jak ją podnieść, by zaoszczędzić? 

• WYCIECZKA TECHNICZNA - KGHM Polska Miedź S.A. 

 

Wierzymy, że będą Państwo zainteresowani, a wypełnienie poniższej karty zgłoszenia to 

tylko formalność. Żeby nie spóźnić się najlepiej wysłać ją do 8 maja 2019 r. 

Całość spraw organizacyjnych prowadzi Rafał Ruczaj, z którym można skontaktować się 

pod numerami telefonów 792 679 047 lub 32 415 9774 wew. 16, a także mailowo pod adresem: 

rafal.ruczaj@e-bmp.pl  

Z poważaniem 

Adam Grzeszczuk 

Prezes Zarządu BMP 
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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) 
 
koszt 1 os. to 770 zł netto/os. 
koszt 2 os. to 690 zł netto/os. 
w przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników kontakt z koordynatorem 
 
Uwaga! Oferta last minute.   Brałeś udział w naszych konferencjach w tym lub 2018 roku? Skorzystaj z super oferty. 

Przy zgłoszeniu minimum 2 uczestników, 1 osoba udział bezpłatny. Bezpłatne zaproszenie obejmuje udział w 

konferencji (gastronomia, dostęp do materiałów konferencyjnych i imprez towarzyszących, nie obejmuje noclegów). 
 
Koszty dla Partnerów Branżowych, Honorowego Gospodarza kontakt z organizatorem. 
*do ww. cen doliczamy podatek VAT w wysokości 23% 
 

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

Qubus Hotel Legnica**** 

ul. Skarbowa 2, 59-220 Legnica 
pokój 1 - osobowy – 280 zł/dobę* 
pokój 2 - osobowy – 340 zł/dobę* 
 
Qubus: Dostepne są już tylko pokoje w dobie 16/17 maja 
2019r. 

Hotel Gwarna **** 
ul. Wjazdowa 12, 59-220 Legnica 
pokój 1 - osobowy – 280 zł/dobę* 
pokój 2 - osobowy – 340 zł/dobę* 
 
Gwarna: Pokoje dostępne  
 

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

 

Zakwaterowanie dla ilu osób:   
 

15/16 maja 2019 r.          pokój 1 - osobowy          pokój 2 - osobowy 
16/17 maja 2019 r.          pokój 1 - osobowy          pokój 2 - osobowy 
 

Wycieczka techniczna: 
KGHM Polska Miedź S.A.                                         Liczba osób na wycieczkę 
Zostały wolne miejsca na godzinę 13:30, brak miejsc na godzinę 11:00. Udział w wycieczce po potwierdzeniu przez 
organizatora. 
 

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.kierunekpompy.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) 

 


