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Polski Związek Inżynierów 
         
 
 
 
 
 

 
 

KARTA ZGŁOSZENIA 
 

Udziału i promocji Firmy w XXVII Konferencji WPPK-2012 w dniach 7 ÷ 10 marca 
2012 r. w Szczyrku w następującym zakresie: 

 

A. TEMATYKA PROMOCJI 

 
 Materiały ceramiczne i inne do wznoszenia i naprawy konstrukcji murowych 
 Gips i jego zastosowania 
 Tynki tradycyjne i renowacyjne 
 Szkło budowlane 
 Metale w budownictwie 
 Stal w budownictwie 
 Drewno w budownictwie 
 Materiały do izolacji przeciwwodnych  
 Materiały do izolacji termicznych  
 Materiały do wykończania obiektów 
 Podłogi i posadzki 
 Okna, drzwi, bramy 
 Konstrukcje murowe 
 Stropy gęstożebrowe 
 Dachy, pokrycia dachowe i stropodachy 
 Akustyka - kształtowanie budynków i elementów z uwagi na przenikanie 

dźwięków 
 Balkony i loggie 
 Kształtowanie i konstruowanie komunikacji pionowej 
 Zagadnienia dostępu dla niepełnosprawnych 
 Wentylacja w budynkach 
 Kształtowanie budynków i elementów z uwagi na bezpieczeństwo przed 

pożarem 
 Programy komputerowe wspomagające pracę projektanta 
 Programy komputerowe - kosztorysowanie robót budowlanych i rozliczeń 
 Inne technologie dotyczące budownictwa ogólnego – (proszę określić zakres) 

………………………………………………………………………………….. 

 
 

UWAGA: Prosimy zaznaczyć główną branżę Waszej Firmy poprzez przekreślenie kwadracika. 

Pieczęć firmy 
Polski Związek Inżynierów 
i Techników Budownictwa 
Oddział w Katowicach 
ul. Podgórna 4 
43-026 Katowice 
 
Tel./fax 32/2538638; 32/2537533 

e-mail: cutob@pzitb.katowice.pl 



 

2 
 

FORMA PROMOCJI 

      Nazwa usługi proponowanej przez 
organizatorów Konferencji 

    

(1) Zamieszczenie w cz. II wydawnictwa 
konferencyjnego informacji techniczno-
handlowej   

 tak  nie 

(2) Zamieszczenie strony reklamowej czarno-białej 
w wydawnictwie konferencyjnym 

 tak  nie 

(3) Zamieszczenie strony reklamowej kolorowej 
w wydawnictwie konferencyjnym 

 tak  nie 

(4)  Prezentacja wystawiennicza firmy 
w bezpośrednim sąsiedztwie z salą obrad  
(zapewniamy: stół, krzesła, energię elektryczną do komputera, i 
oświetlenia oraz komunikat wygłoszony przez organizatorów w 
trakcie sesji seminaryjnej o specyfice firmy oraz wystawie) 

 tak  nie 

(5) Umieszczenie niezależnej planszy reklamowej 
o pow. ~ 1 m2 firmy nieuczestniczącej 
w prezentacji wystawienniczej na terenie 
warsztatów z wyłączeniem sali wykładowej  

 tak  nie 

(6) Umieszczenie niezależnej planszy reklamowej 
o pow. ~ 1 m2 firmy nieuczestniczącej 
w prezentacji wystawienniczej na sali 
wykładowej  

 tak  nie 

(7) Spotkanie popołudniowe według programu 

w wydzielonej sali z uczestnikami warsztatów 
(o możliwości realizacji decyduje kolejność zgłoszeń) – czas 
prelekcji 45 min 

 tak  nie 

(8) Prezentacja Firmy na sali głównej między 
wykładami programu (o możliwości realizacji decyduje 

kolejność zgłoszeń) - czas prelekcji 15 min 

 tak  nie 

(9) Pobyt jednej osoby – obsługi stoiska 
     Obejmujący: zakwaterowanie (o jeden dzień 

dłużej niż uczestnicy warsztatów, ze względu na 

montaż stoisk) w dniach 7 ÷ 10 marca 2012 r., 
oraz wyżywienie od kolacji 7 marca do obiadu 
10 marca wraz z kosztami organizacyjnymi 

 

tak  nie 

(10) Koszty udziału w konferencji pozostałych osób  Tak 
Ilość 

osób……… 
 nie 

 

Wytypowana osoba do współpracy: 

………………………………………………………………………………………………… 
(nazwisko i imię) 
 

tel. …………………………………… fax. ……………………………………… 

e-mail …………………………………………………… 

Data………………………………….   ………………………………..    
Podpis i pieczątka firmy 


