
 

 

 

 

BMP 10/05/2017                                    Racibórz, 20 października 2017 r. 

 

 Szanowni Państwo, 

BMP, magazyn „Kierunek WOD-KAN”, portal kierunekwodkan.pl oraz Honorowy 
Gospodarz Kieleckie Wodociągi serdecznie zapraszają Państwa 7-8 listopada br. do Hotelu 
Binkowski w Kielcach na jubileuszową 

 

XX Konferencję Naukowo-Techniczną 

Kongres WOD-KAN-EKO 2017 
 

Ta konferencja jest dla nas wyjątkowa ponieważ 20-sta rocznica cieszy i zobowiązuje. 
Dlatego oprócz części merytorycznej przygotowaliśmy dla Państwa szereg atrakcji, które 
sprawią, że jubileusz będzie wyjątkowy. 

Podczas konferencji pogłębimy tematy związane m.in. gospodarką wodną i gospodarką 
ściekową, rozwiniemy tematy inwestycji w perspektywie unijnej do 2020 i po tej dacie. 
Sprawdzimy jak radzimy sobie po zakończeniu inwestycji z utrzymaniem ruchu i magazynem 
części zamiennych, a także szeroko pojętą polityką UR, remontów i modernizacji.  

O dobrych praktykach opowiedzą przedstawiciele nauki, a także praktycy  
z wodociągów dużych i małych.  

 

 
W programie m.in.  
➢ Panele tematyczne: 

- „Gospodarka Wodna” 
- „Gospodarka Ściekowa” 

➢ Debaty: 
- „Utrzymanie ruchu po zakończonej inwestycji” 
- „Stopień nasycenia infrastrukturą aglomeracji miejskiej” 

➢ Wycieczki techniczne 
➢ Wystawa stoisk 

 

 
Wierząc, że będą Państwo zainteresowani wypełnienie poniższej karty zgłoszenia to 

tylko formalność. Żeby nie spóźnić się najlepiej wysłać ją do 16 października 2017r. 
 
Całość spraw organizacyjnych prowadzi Rafał Ruczaj, z którym można skontaktować 

się pod numerem 792 679 047 lub 32 415 9774 wew. 16, a także 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 

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 
 

 
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 

Brak wolnych miejsc 

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 850 zł 
2 uczestników 750 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: 
SUW Białogon  Oczyszczalnia Ścieków „Sitkówka”  
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

