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Szanowni Państwo 
 
 

 

 
Właściwe zarz ądzanie gospodark ą wodno- ściekow ą to jeden z wyznaczników 

nowoczesnego zakładu spo żywczego.  Jakie są nowe technologie uzdatniania?, jak oczyścić 
ścieki i zagospodarować osady, jak efektywnie wykorzystać wodę, bez niepotrzebnych strat?              
O tym będziemy rozmawiać podczas kolejnej edycji konferencji „Woda i ścieki w przemyśle 
spożywczym" która odbędzie się w dniach 26-27 września 2012 r. w Hotelu Mercure Unia                 
w Lublinie. 

 
Do udziału w konferencji zaprasza redakcja magazynu „Agro Przemysł”, 

BMP’(organizator) oraz honorowy gospodarz – Spółdzielnia Mleczarska Spomlek. 
 

Celem spotkania jest prezentacja nowoczesnych technologii z zakresu gospodarki 
wodno-ściekowej w branży spożywczej. 

 
Program konferencji obejmuje m.in.: 
 

• Nowoczesne rozwiązania w oczyszczaniu ścieków. 
• Systemy i urządzenia (pompy, armatura). 
• Gospodarka osadowa. 
• Monitoring i pomiary. 
• Modernizacje urządzeń. 
• Poprawa efektywności pracy urządzeń i systemów. 
• Programy komputerowe. 
• Dostępne technologie. 
• Wycieczka techniczna do zakładu Spomlek w Radzyniu Podlaskim. 

 
 
W przypadku zainteresowania uczestnictwem prosimy o kontakt z koordynatorem Bożena Pietrzak-Tychy 
do dnia 20 sierpnia br.  

       
 

Z poważaniem 
Adam Grzeszczuk 
prezes zarządu 
BMP’ 

 
 
 
 
Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, bardzo prosimy o dotrzymanie terminu. 
 
Bieżące informacje znajdziecie Państwo na naszej stronie www.agro.e-bmp.pl 
Całość spraw organizacyjnych prowadzi koordynator konferencji Bożena Pietrzak-Tychy 
(bozena.tychy@e-bmp.pl tel. 032/415 97 74 wew. 27, kom.600 326 187). 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

..............................................                            .................................................. 
(miejscowość i data)                          (pieczęć firmy) 

Z G Ł O S Z E N I E     U C Z E S T N I C T W A 
 
 

Zgłaszamy udział przedstawicieli naszej firmy w 
V Konferencji Ochrona Środowiska. Woda i Ścieki w Przemyśle Spożywczym. 

      

        
……………………………………………………………                          ...........................................................................................  
 (imię i nazwisko - drukowanymi literami)      (stanowisko – niezbędne do identyfikatorów, adres e-mail) 

 
 

 
……………………………………………………………                          ...........................................................................................  
 (imię i nazwisko - drukowanymi literami)      (stanowisko – niezbędne do identyfikatorów, adres e-mail) 

 
 

……………………………………………………………                          ...........................................................................................  
(imię i nazwisko - drukowanymi literami)       (stanowisko – niezbędne do identyfikatorów, adres e-mail) 

 
 

……………………………………………………………                          ...........................................................................................  
(imię i nazwisko - drukowanymi literami)       (stanowisko – niezbędne do identyfikatorów, adres e-mail) 

 

 
 Rezerwacja miejsc noclegowych (decyduje kolejność zgłoszeń - ilość miejsc ograniczona):  

 

26/ 27.09.2012 ................ (*)

 

pok. 1-os 

 

             pok. 2-os. 

 

       * zaznacz, dla ilu osób nocleg 

                właściwe zakreślić 

                
Wycieczka techniczna: 

□  Spółdzielnia Mleczarska Spomlek 

Dodatkowe informacje 

 

osoba kontaktowa: ....................................................................................... numer tel...................................................... 
 
kontaktowy adres e-mail  ............................................................................. ...................nr faksu:.................................... 

(na powyŜszy adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie uczestnictwa oraz faktura proforma, na podstawie której naleŜy dokonać płatności)    
 

 
NIP PŁATNIKA: .............................................                                                                                  

Niniejszym wyraŜamy zgodę na wystawienie faktury VAT bez naszego podpisu.                
               
UWAGI:..........................................................................................................................................................................   

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

 
 

 
 
        **Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z Regulaminem sympozjum/konferencji firmy BMP Sp. z o.o. umieszczonym na  stronie www.agro.e-bmp.pl    
       **Na podstawie art. 23 ust 1 pkt 1 ustawy z dn. 29.08.1997r. 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.                       

            
 
 

    ........................................... 
                                                     (podpis i pieczęć zgłaszającego) 

ORGANIZATOR:   BMP’., 47-400 Racibórz, ul. Morcinka 35, NIP 639-20-03-478 
tel.: 32/ 415 97 74   fax:  (032)  414 97 73;  www.agro.e-bmp.pl, e-mail:  bozena.tychy@e-bmp.pl  
Koordynator: Bożena Tychy tel.: 32/ 415 97 74 w.27 , kom. 600 326 187 
KUPS 


