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OŚRODEK CERTYFIKACJI SITP
Sp. z o.o. w POZNANIU
ZAPRASZA NA KOLEJNĄ XII KONFERENCJĘ NAUKOWO-TECHNICZNĄ pt.

ATEX W PRAKTYCE EKSPLOATACYJNEJ
W DNIACH 13-14 czerwca 2019r.
Konferencja kierowana jest do kadry menadżerskiej i zarządzającej, do osób
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w zakładach pracy, w których występują strefy
zagrożenia wybuchem, do pracowników prewencji Państwowej Straży Pożarnej, do
rzeczoznawców d/s zabezpieczeń przeciwpożarowych, projektantów i architektów biur
projektowych, pracowników wydziałów ochrony środowiska, urzędów miejskich i
wojewódzkich, przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy, członków Stowarzyszenia
Inżynierów
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Patronat medialny nad Konferencją przyjął Kwartalnik Stowarzyszenia Inżynierów i
Techników Pożarnictwa „Ochrona Przeciwpożarowa”.
Prelekcje na konferencji będą prowadzone w formie interaktywnej. Możliwość
aktywnego uczestnictwa w prelekcji, zadawanie pytań i dyskusja.
Miejsce konferencji -hotel „Delicjusz” w Trzebawiu k/Poznania na trasie PoznańWrocław Kartę uczestnictwa należy przekazać pocztą elektroniczną - certyfikacja.sitp@op.pl lub
pocztą na adres Ośrodka Certyfikacji SITP.

Uczestnictwo w konferencji.
Dla uczestników indywidualnych w cenie konferencji przewidziany jest udział w
prelekcjach, materiały z konferencji, zakwaterowanie, wyżywienie w dniach 13-14
czerwca 2019r.

Pakiet 1 - cena 1000zł (brutto)
- udział w konferencji,
- materiały z konferencji,
- wyżywienie i zakwaterowanie w pokojach 2 osobowych,
(1-osobowe pokoje za dopłatą) w hotelu „Delicjusz” z dnia 13/14 czerwca,
- bufet kawowy w trakcie konferencji.

Pakiet 2 - cena 900zł (brutto)
- przy zgłoszeniu dwóch i więcej uczestników z jednego zakładu,
- zakres jak dla pakietu 1

Pakiet 3 - cena 850zł (brutto)
- dotyczy członków SITP (opłacających składki za 2018r.)
- zakres jak dla pakietu 1

Osoba odpowiedzialna do kontaktów w ramach OC SITP:
- Anna Stroińska tel. 608 026 049 lub 61 847 92 64, - Jerzy Bronowicz tel. 692 491 274. e-mail:
certyfikacja.sitp@op.pl

