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Zgłoszenie udziału w konferencji
należy przesłać do dnia 17 kwietnia 2020 r.
nazwa firmy:

NIP:
adres:

tel.:
Zgłaszamy uczestnictwo następujących osób:

imię i nazwisko

telefon kontaktowy

e-mail

XII konferencja naukowo-techniczna

Opłatę za udział w konferencji w wysokości ................... x 2290 zł + 23% VAT = ........................................................... zł
wniesiemy do dnia 30 kwietnia 2020 r.

ZARZĄDZANIE
EKSPLOATACJĄ
TRANSFORMATORÓW
Wisła-Jawornik 6-8 maja 2020 r.

pieczątka

data

podpis osoby
upoważnionej

Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki

”

ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA”
Spółka z o.o. Gliwice

przy współudziale:

ABB Power Grids Poland Spółka z o.o.
EthosEnergy Poland S.A.
Fabryka Transformatorów w Żychlinie Spółka z o.o.
Schneider Electric Transformers Poland Spółka z o.o.
organizuje w dniach 6 - 8 maja 2020 r.
w Ośrodku Konferencyjnym "STOK" w Wiśle-Jaworniku
XII konferencję naukowo-techniczną:

ZARZĄDZANIE EKSPLOATACJĄ
TRANSFORMATORÓW

Kartę zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesłać do dnia 17 kwietnia 2020 r.
na adres:
ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA Sp. z o.o.
ul. Świętokrzyska 2, 44-101 Gliwice
fax
32 231 08 70
e-mail: jerzy.buchacz@elektryka.com.pl
urszula.marzec@elektryka.com.pl
Koszt uczestnictwa jednej osoby wynosi 2 290 zł + 23% VAT
i obejmuje: materiały konferencyjne, zakwaterowanie, wyżywienie
oraz koszty organizacyjne.
Wpłaty prosimy dokonać do dnia 30 kwietnia 2020 r. na konto:
ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA Sp. z o.o.
ul. Świętokrzyska 2, 44-101 Gliwice

techniczno – ekonomiczne zagadnienia eksploatacji;

dla wpłat w PLN:
Bank PEKAO S.A. Oddział w Gliwicach
nr PL53 1240 4272 1111 0000 4835 2121

diagnostyka techniczna - nowe metody i ich skuteczność,
doświadczenia praktyczne;

dla wpłat w EUR:
nr PL30 1240 4272 1978 0000 4838 2711 SWIFT: PKOPPLPW

wydłużanie żywotności izolacji olejowo-papierowej (regeneracja
oleju i suszenie izolacji);

dla wpłat w USD:
nr PL44 1240 1343 1787 0010 5625 3354 SWIFT: PKOPPLPW

Obrady konferencji poświęcone będą następującej tematyce:

alternatywne ciecze dielektryczne (estry naturalne i syntetyczne);
wspomaganie zarządzania eksploatacją - nowoczesne systemy
monitoringu on-line;
nowe konstrukcje transformatorów i przekładników oraz ich
wpływ na niezawodność w eksploatacji;
nowelizacja Ramowej Instrukcji Eksploatacji Transformatorów.
Dodatkowych informacji udzielają:
dr inż. Jerzy Buchacz
ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA Sp. z o.o.
tel.: 32 237 66 30
tel. kom.: 601 425 581
e-mail: jerzy.buchacz@elektryka.com.pl
Urszula Marzec
ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA Sp. z o.o.
tel.: 32 237 66 26
tel. kom.: 693 184 460
e-mail: urszula.marzec@elektryka.com.pl

www.elektryka.pl

www.elektryka.pl

z dopiskiem: „Konferencja – eksploatacja transformatorów”
Organizatorzy mają przyjemność zaproponować czynny udział Państwa
firmy w konferencji i przedstawienie swoich osiągnięć w formie prezentacji
podczas obrad sesji marketingowej. Istnieje również możliwość
skorzystania z miejsca wystawowego dla swoich wyrobów, bądź
dołączenia wkładki reklamowej do materiałów konferencyjnych.
Zainteresowanych prosimy o skontaktowanie się z organizatorami
konferencji w celu omówienia formy i kosztów prezentacji marketingowej
swojej firmy.
Ramowy program konferencji oraz szczegóły organizacyjne zostaną
przesłane wraz z potwierdzeniem przyjęcia uczestnictwa.
W przypadku, gdy ilość zgłoszeń przekroczy liczbę miejsc konferencyjnych,
najpóźniej nadesłane karty uczestnictwa nie będą przyjęte, a dokonana
wpłata zostanie zwrócona.
Serdecznie zapraszam

Prezes Zarządu Spółki
Daniel Pawłowski
www.elektryka.pl

