
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział w Katowicach 
          40-955 KATOWICE, ul. PODGÓRNA 4   tel. +48 32 6215610   www.sitp.katowice.pl 

  
Katowice, 14 styczeń 2019 r. 

KOMUNIKAT  

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział w Katowicach organizuje w dniach od 28 do 31 marca 

2019 r. w Zakopanem kolejną międzynarodową konferencję szkoleniową 

„OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – ZAKOPANE WIOSNA 2019” 

PROGRAM konferencji obejmować będzie następujące zagadnienia tematyczne: 

 Stosowanie metod inżynierii pożarowej w praktyce 
 Techniczne środki ochrony przeciwpożarowej 
 Zagraniczne rozwiązania w ochronie przeciwpożarowej 
 Działalność Stowarzyszeń związanych z ochroną przeciwpożarową 

MIEJSCE obrad – HOTEL MERCURE KASPROWY ZAKOPANE ul. Szymaszkowa 34-500 Zakopane 

Ramowy program konferencji oraz kartę uczestnictwa indywidualnego można pobrać ze stron internetowych: 
www.sitp.katowice.pl, www.sitp.home.pl 

KARTĘ UCZESTNICTWA NALEŻY PRZEKAZAĆ pocztą elektroniczną (seminariumzakopane@katowice.kwpsp.gov.pl)  

 
UCZESTNICTWO INDYWIDUALNE 
PAKIET 1  (udział w konferencji i imprezach towarzyszących, zakwaterowanie z wyżywieniem w dniach 28 – 31 marca  2019 r.)  

W ramach Pakietu 1 organizatorzy nie przewidują zakwaterowania w pokojach 1 – osobowych. Liczba miejsc ograniczona, 

a po ich wyczerpaniu dostępny będzie tylko Pakiet 2. 

PAKIET 2  (udział w konferencji i imprezach towarzyszących, bez noclegów i śniadań)  

Osoby zainteresowane Pakietem 2 mogą skorzystać na preferencyjnych warunkach finansowych z zakwaterowania w hotelu Mercure Ka-
sprowy (miejsce obrad). Rezerwacje przyjmuje Pani Justyna Granat tel.: +48 18 202 40 19 oraz Pani Monika Zięba tel.: +48 18 202 40 60 na 

adres mailowy konferencje@kasprowy.pl lub poprzez formularz do rezerwacji indywidualnej http://www.kasprowy.pl/rejestracja-
uczestnikow (kod dostępu można otrzymać od Pani Małgorzaty Bryszkowskiej lub Pana Damiana Piernikarza). 

Cennik pokoi hotel Mercure Kasprowy Zakopane dla uczestników konferencji: 

Standard twin/double     Deluxe twin/double      
1 osoba – 285 zł      1 osoba – 340 zł 
2 osoby – 335 zł      2 osoby – 390 zł 
Standard twin /double z widokiem na Tatry   Deluxe twin/double z widokiem na Tatry 
1 osoba – 295 zł      1 osoba – 350 zł 
2 osoby – 345 zł      2 osoby – 400 zł 

KONTAKT dla uczestników indywidualnych            -                  Koleżanka Małgorzata Bryszkowska 

seminariumzakopane@katowice.kwpsp.gov.pl 

tel. 32 621 56 12 

INFORMACJE DLA FIRM 

Organizatorzy oferują następujące możliwości: 

 stoisko wystawiennicze w miejscu obrad o powierzchni około 5 m² w hotelu Mercure Kasprowy; 

 rozprowadzenie materiałów reklamowych wśród uczestników seminarium. 

 

 

Szczegółowe informacje dla FIRM:        -  Kolega Ryszard SIATA  i    Kolega Damian PIERNIKARZ 

      rsiata@poczta.fm       piernikarz@poczta.fm 

      tel. +48 601 446 454       tel. +48 601 556 557 

Organizatorzy 
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