MI¢DZYNARODOWE TARGI SZCZECI¡SKIE Sp. z o.o.
70-777 Szczecin, ul. Struga 6-8
tel. (+4891) 464 44 01, fax (+4891) 464 44 02
e-mail: office@mts.pl www.mts.pl

KONFERENCJA - ZG¸OSZENIE
Termin Konferencji:

Termin zg∏oszenia:

21-22.02.2008

18.01.2008

Miejsce Konferencji:
Centrum Targowe MTS, Szczecin, ul. Struga 6-8

DANE UCZESTNIKA
Imi´ i nazwisko:
Stanowisko w firmie:
Tel. z nr kier.:
Tel. kom.:
Fax z nr kier.:

e-mail:

DANE FIRMY
Firma:
Ulica:

Kod, miejscowoÊç:

Tel. z nr kier.:

Fax z nr kier.:

e-mail:

www

Nr identyfikacji podatkowej NIP:
nadany przez:

WARUNKI P¸ATNOÂCI
Koszt udzia∏u 1 osoby w konferencji - 500 z∏ brutto
Op∏ata obejmuje:
• udzia∏ w prelekcjach
• materia∏y konferencyjne
• udzia∏ w Wieczorze Chemika
1. Walutà p∏atnoÊci dla uczestników polskich jest z∏oty.
2. P∏atnik jest zobowiàzany dokonaç wp∏aty ca∏ej kwoty za udzia∏ w
Konferencji do momentu z∏o˝enia druku zg∏oszeniowego na konto:
Bank Handlowy SA o/Szczecin 24 1030 1654 0000 0000 0122 5201
z dopiskiem: konferencja
Dowód wp∏aty nale˝y do∏àczyç do zg∏oszenia.
3. Przez dowód wp∏aty, o którym mowa wy˝ej rozumie si´
potwierdzonà przez bank kserokopi´ odcinka D polecenia przelewu.

Wszelkich informacji udziela zespó∏ organizacji targów:
tel. 091 464 44 01 w. 106, fax 091 464 44 02
izabela.prochnicka@mts.pl

OÊwiadczamy, ˝e nie jesteÊmy/jesteÊmy* p∏atnikami VAT upowa˝nionymi do
otrzymywania faktury VAT.
Upowa˝niamy MTS Sp. z o.o. do wystawiania faktur VAT bez naszego podpisu.
* - niepotrzebne skreÊliç

Podpisujàc niniejsze Zg∏oszenie udzia∏u akceptujemy otrzymane i obowiàzujàce
nas: Regulamin Targów i Wystaw organizowanych przez MTS Sp. z o.o., Przepisy
przeciwpo˝arowe obowiàzujàce na terenach MTS Sp. z o.o. W za∏àczeniu dowód
wp∏aty, o którym mowa w Warunkach P∏atnoÊci.
W rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997r . o ochronie danych, znajdujàcych si´ na
druku zg∏oszeniowych, zezwalam na ich wykorzystanie w zwiàzku z organizacjà
konferencji - dane przekazuj´ dobrowolnie.

pieczàtka firmy

............................................................................................................................................

data i podpis prawnie wià˝àcy

Projekt wspó∏finansowany ze Êrodków Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego
oraz Ârodków Bud˝etu paƒstwa w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
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RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

„Nowe wyzwania BHP i REACH w bran˝y chemicznej”
Organizatorzy:
Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „Zielona Chemia”
Zak∏ady Chemiczne Police SA
Mi´dzynarodowe Targi Szczeciƒskie

Miejsce:
Centrum Targowe MTS w Szczecinie, ul. Struga 6-8

Termin:
21-22 lutego 2008

Tematyka:
• europejskie strategie BHP
• innowacyjne rozwiàzania w zakresie BHP
• BHP w przedsi´biorstwach z punktu widzenia pracodawcy
• realizacja prewencji w zakresie BHP poprzez ZUS
• mi´dzynarodowa wymiana dobrych praktyk (Europart, Eurochem)
• post´py i problemy w implantacji Rozporzàdzenia REACH
• rola i obowiàzki Dalszych U˝ytkowników w REACH
• instytucje kontrolujàce wdro˝enie REACH w Polsce i za granicà
• prezentacja dzia∏alnoÊci Polskiej Platformy Technologicznej „Bezpieczeƒstwo Pracy
w PrzemyÊle”, Forum Liderów przy CIOP PIB oraz Zachodniopomorskiego Klastra
Chemicznego „Zielona Chemia” jako regionalnej platformy kooperacji firm
chemicznych oraz reprezentanta zbiorowych interesów bran˝owych

Odbiorcy:
• przedsi´biorcy z bran˝y chemicznej
• pracownicy naukowi
• instytucje publiczne
• inni u˝ytkownicy

