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ZAPROSZENIE  

na XXVIII Krajową Konferencję 

Polskiego Towarzystwa Galwanotechnicznego  

i Instytutu Mechaniki Precyzyjnej, pt. 
 

„Galwanotechnika  

a ochrona środowiska” 
 

 

Termin wydarzenia:  

15-17.05.2019 r. 
 

Miejsce konferencji:  

Hotel NOVUM*** 
Niepołomice, k. Krakowa 

 
 

Tematyka spotkania: 

1. aspekty środowiskowe  

2. powłoki dekoracyjne 

3. powłoki funkcjonalne 

4. rozwiązania techniczne i inne zagadnienia 
 

 

Weź udział w Konferencji i zapisz się już dziś! 
Zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego! 
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 PTG/  /2019          Warszawa, dnia 23.02.2019 r. 

 

Szanowni Państwo, 

Polskie Towarzystwo Galwanotechniczne organizuje w dniach 15-17 maja 2019 r. w Hotelu 

Novum*** w Niepołomicach, przy ul. Grunwaldzkiej 15H, spotkanie konferencyjne polskich 

galwanizerów. Hasłem przewodnim wydarzenia jest: „Galwanotechnika a ochrona środowiska”. 

Oferujemy Państwa Firmie doskonałą okazję dotarcia w jednym miejscu i w jednym czasie                  

z przekazem do osób kierujących czołowymi galwanizerniami. Zamiast jechać do Klientów, tym razem 

osoby zainteresowane przyjadą do Was.  

Zapewniamy aż 4 sposoby promocji Waszych najnowszych, najciekawszych rozwiązań: 

- prezentacja, 

- stoisko z bannerem i materiałami,  

- materiały konferencyjne i pokonferencyjne, 

- rozmowy kuluarowe. 

Chcemy zapewnić naszym Gościom ciekawy i urozmaicony program.  

Prosimy o zaproponowanie tematów Państwa prelekcji z następujących dziedzin: 

- aspekty środowiskowe,  

- powłoki dekoracyjne, 

- powłoki funkcjonalne, 

- rozwiązania techniczne i inne zagadnienia branżowe. 

Z przyjemnością informujemy, że w ramach Konferencji będzie można zwiedzić firmę Nycz 

Intertrade Sp. z o.o. (Niepołomice) oraz Zamek Królewski w Niepołomicach. 

Firma Nycz Intertrade Sp. z o.o. jest jedną z nielicznych firm w Polsce kompleksowo zajmującą się 

utylizacją ścieków i odpadów przemysłowych, a także profesjonalnym odzyskiem metali kolorowych  

i soli metali z odpadów. Posiada własną oczyszczalnię ścieków i odpadów przemysłowych, zakład 

odzysku surowców chemicznych (olejów, soli metali i metali), nowoczesne laboratorium fizyko-

chemiczne i własną flotę specjalistycznych samochodów, do transportu ścieków i odpadów 

przemysłowych. 

Zamek Królewski w Niepołomicach – gotycki zamek królewski z połowy XIV wieku 

przebudowany w stylu renesansowym znajdujący się w centrum Niepołomic, przy zabytkowych 

plantach. Przez wieki niepołomicki zamek stanowił wypoczynkową rezydencję królewską zwaną 

„drugim Wawelem”. Pięknie odrestaurowany jest prawdziwą ozdobą niewielkiego miasteczka. 

Serdecznie zapraszamy do udziału i przedstawienia osiągnięć Państwa Firmy.  

Prosimy o zgłoszenie udziału na załączonym formularzu do dnia 10.04.2019 r.  

na e-mail: kszmig@imp.edu.pl lub na adres PTG ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa, skr. poczt. 17.  

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o bezpośredni kontakt telefoniczny lub e-mailowy. 

    Z wyrazami szacunku 

 

 Sekretarz Generalny PTG Prezes PTG 

 Katarzyna Szmigielska Anna Gajewska-Midziałek 
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Formularz zgłoszeniowy  
Uczestnika Konferencji PTG i IMP pt. „Galwanotechnika a ochrona środowiska” w dniach 15-17.05.2019 

1.  Nazwa firmy  

2.  
Dane do rachunku:  

adres firmy, NIP 

 

3.  Imię i nazwisko uczestnika w 

ramach Pakietu Promocyjnego  

 

e-mail uczestnika  

tel. kontaktowy uczestnika  

4.  Imię i nazwisko osoby do kontaktu 

w sprawach organizacyjnych 

 

e-mail osoby do kontaktu  

tel. osoby do kontaktu  

 

Pakiet Promocyjny uczestnika konferencji (jedna osoba) obejmuje: 
- 20-minutowe wystąpienie, 
- udostępnienie uczestnikom konferencji materiałów promocyjnych (ulotka, folder), 
- zaprezentowanie firmy (powierzchnia wystawiennicza do uzgodnienia), 
- możliwość ustawienia jednego Roll'up-u na salach konferencyjnych, 
- zamieszczenie logotypu Państwa firmy w materiałach drukowanych i elektronicznych, promujących 

konferencję, 
- publikacja streszczenia prelekcji w czasopiśmie „Biuletyn Galwanotechnika”, wydawanym przez 

polskie Towarzystwo Galwanotechniczne, 
- udział w uroczystej kolacji oraz posiłki (przerwy kawowe, dwa obiady i kolacja), 
- zwiedzanie firmy Nycz Intertrade Sp. z o.o. (Niepołomice) oraz Zamku Królewskiego  

w Niepołomicach.  

Koszt wystąpienia  Cena   Zaznaczyć 

w roli prelegenta 3 500 zł  

w roli wystawcy i  prelegenta  4 000 zł  

Koszty dojazdu i noclegu w Hotelu Novum***  pokrywa uczestnik konferencji.  

Rezerwacja hotelu na hasło PTG: koszt noclegu w pokoju 1 os. ze śniadaniem wynosi 149 zł brutto 
(ilość miejsc ograniczona) oraz w pokoju 2 os. ze śniadaniem 99,50 zł brutto za osobę. Dostępne są 
również pokoje 3 osobowe. 

 potwierdzam udział w kolacji pierwszego dnia konferencji (15.05.2019).     

 potwierdzam udział w zwiedzaniu firmy Nycz Intertrade i Zamku Królewskiego, Niepołomice (16.05.2019).  

Prelegent konferencji jest zobowiązany do przesłania wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz 
propozycji tematów prezentacji w terminie do 10.04.2019. Zastrzegamy sobie prawo wyboru tematów     
z przesłanych propozycji. Prosimy o przedstawianie nowości, innowacji, rozwiązań technicznych, które 
zaciekawią słuchaczy – Państwa przyszłych klientów. 

Zgłoszenie prosimy przesłać na e-mail: kszmig@imp.edu.pl lub pocztą na adres: Polskie Towarzystwo 
Galwanotechniczne, ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa, skr. poczt. 17. Przesłanie wypełnionego zgłoszenia 
zobowiązuje do wniesienia opłaty w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. Płatność za Pakiet Promocyjny 
Uczestnika Konferencji należy przelać na konto PTG nr: Credit Agricole 40 1940 1076 3025 1429 0000 0000. 

………………………………… 
    podpis osoby upoważnionej 
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Oświadczenie o wyrażeniu zgody  
na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Konferencji  

pt. „Galwanotechnika a ochrona środowiska”  
organizowanej w dniach 15-17.05.2019 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polskie Towarzystwo 

Galwanotechniczne z siedzibą w Warszawie przy ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa w celu realizacji 

konferencji.  

 

  Wyrażam zgodę        Nie wyrażam zgody 

 

Dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do organizacji konferencji. Administratorem 

danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Galwanotechniczne, z siedzibą znajdującą się pod 

adresem 01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3. Wyrażenie zgody jest wymagane dla rejestracji 

uczestnika konferencji. 

 

 

……….……….……….          ……………………………………………..  
data       podpis 

 

 
 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie  
danych osobowych na potrzeby dalszej współpracy z PTG 

  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polskie Towarzystwo 
Galwanotechniczne dla potrzeb organizacji przyszłych konferencji i dalszej współpracy z PTG.  

 

  Wyrażam zgodę        Nie wyrażam zgody 

 

 

……….……….……….          ……………………………………………..  
data       podpis 

 

 
 


