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INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Termin konferencji: 30 września - 2 października 2020 r.
Rejestracja uczestników i zakwaterowanie: 30 września 2020 r. od godz. 13:00*
Rozpoczęcie konferencji: 30 września 2020 r., godz. 16.00 (środa)
Zakończenie konferencji: 2 października 2020 r. (piątek), wykwaterowanie do godz. 12:00 

Miejsce konferencji:
Hotel Mercure Kasprowy, ul. Szymaszkowa, 34-500 Zakopane, Tel +48 18 202 40 00, www.kasprowy.pl

Hotel Mercure Kasprowy otoczony jest górską przyrodą i pięknymi podhalańskimi krajobrazami; jako jedyny w Zakopanem znajduje się 
bezpośrednio przy sezonowym kąpielisku geotermalnym i stacji narciarskiej z dwoma kolejkami linowymi z czego jedna oferuje również 
całoroczne przejazdy widokowe. Hotel oferuje nową, ekskluzywną strefę Spa & Wellness.

Koszt uczestnictwa: 
 » w pokoju dwuosobowym - 1450 zł (+23% VAT) od osoby
 » w pokoju jednoosobowym - 1700 zł (+23% VAT) od osoby

Informujemy zainteresowane firmy, że za dodatkową opłatą istnieje możliwość prezentacji firmy i jej oferty w formie stoiska firmo-
wego lub reklamy w materiałach konferencyjnych. Koszt prezentacji jest uzgadniany indywidualnie (z uwzględnieniem przesłania 
materiałów reklamowych do dnia 27.08.2020 r.).

Rezygnacja z uczestnictwa w konferencji po 30.08.2020 r. nie zwalnia z konieczności poniesienia pełnej opłaty.

Cena obejmuje:
 » opłatę konferencyjną, materiały konferencyjne i informacyjne,
 » pobyt w hotelu, obejmujący dwa noclegi 30.09/01.10 i 01/02.10 2020 r. oraz pełne wyżywienie od obiadu w dniu 30 września 

2020 r. do śniadania w dniu 2 października 2020 r.
 » opłatę parkingową
 » organizację czasu wolnego (wieczór regionalny, uroczysta kolacja)
 » wstęp do centrum Aqua i siłowni

Cena nie obejmuje pobytu kierowcy samochodu służbowego. 

*Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16:00 i trwa do godz. 12:00. W wypadku wcześniejszych przyjazdów udostępnienie zarezerwowanych pokoi 
hotelowych uzależnione będzie od ich dostępności.

Kontakt:
Elżbieta Szczeklik, Krzysztof Chmura
tel. 14 637 25 37, 785 780 376, 793 446 431; fax. 14 637 25 33, 
e-mail: krzysztof.chmura@grupaazoty.com
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W programie Konferencji m.in.:

Panel dyskusyjny – Czy polski sektor chemiczny może skutecznie konkurować na rynkach międzynarodowych?

z udziałem m.in.: 
 » Prezesa Grupy Azoty S.A.
 » Prezesa Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego
 » Prezesa Zarządu Synthos S.A. 
 » Dyrektora Instytutu Chemii Przemysłowej 

oraz przedstawicieli: 
 » Business Poland House 
 » Polskiej Fundacji Narodowej 
 » PKN ORLEN S.A. 
 » Lotos S.A.
 » Instytutu Nowych Syntez Chemicznych

Wykłady tematyczne wygłaszane przez przedstawicieli następujących firm i instytucji:

 » Małgorzata Typko (Ministerstwo Środowiska) - Konsekwencje uszczelniania systemu gospodarki odpadami dla prowadzą-
cych instalacje wymagające  pozwolenia zintegrowanego

 » Prof. Jacek Kijeński (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego) - Nie ma współczesnej cywilizacji 
bez plastików. O efektywnych metodach recyklingu tworzyw polimerowych.

 » Wojciech Piskorski (Carbon Risk Management Partners) - Wyzwania i szanse dla konkurencji przemysłu chemicznego  
w świetle polityki klimatyczno-energetycznej Europy

 » Magdalena Trybuch (Ramboll Environ Poland Sp. z o.o.) - Problemy monitoringu oddziaływania obiektów gospodarki  
odpadowej w czasie ich eksploatacji oraz po jej zakończeniu

 » Zbigniew Kozłowski, Miłosz Tomasik (K&L Gates) - Wyzwania stojące przed sektorem chemicznym związane z konkluzjami 
BAT LCP oraz systemem EU ETS

 » Małgorzata Sikora (Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie PGW WP) - Działalność Wód Polskich po roku 
funkcjonowania. Spostrzeżenia i wnioski na przyszłość

 » Anicenta Bubak (Cenia Ekspertyzy) - Wykorzystanie bioindykatorów w ocenie środowiskowego narażenia na azot

 » Mariusz Kalisz, Janusz Krupanek (Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych) - Gospodarka Obiegu Zamkniętego  
a substancje niebezpieczne w przemyśle

 » Robert Klimek (NALCO Polska Sp. z o.o.) - Automatyzacja procesu zabezpieczania nawozów ciekłych przed korozją

Szczegółowy program Konferencji zostanie zamieszczony wkrótce na stronie www.trendyeko.pl   

Wzorem lat ubiegłych, w czasie Konferencji, zapraszamy do udziału w konsultacjach z wykładowcami oraz wymiany doświadczeń 
pomiędzy jej uczestnikami zarówno podczas paneli dyskusyjnych jak i w rozmowach kuluarowych.


