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Szanowni Państwo, 

Z wielką przyjemnością zapraszamy na Jubileuszową XX Konferencję STREFY Ex, która upłynie pod hasłem „Bezpieczeństwo 
pożarowe i wybuchowe- emisja, detekcja i przeciwdziałanie”. W tym roku spotykamy się w Gdańsku w dniach 3-4 kwietnia. 
  
Na konferencji przedstawimy Państwu doświadczenia wynikające z przypadków studialnych występujących w przemyśle. 

Wdrożenia innowacyjnych technologii opracowanych na podstawie analiz w zakresie bezpieczeństwa procesowego, ochrony 

środowiska, systemów przeciwpożarowych i przeciwwybuchowych oraz rozwiązań IT dla rozwoju bezpieczeństwa obiektów 

przemysłowych i infrastruktury. 

 
Na spotkaniu będą poruszane między innymi następujące zagadnienia: 

 Zarządzanie bezpieczeństwem procesowym w korporacji przemysłowej, 
 Wpływ standardów ubezpieczeniowych na bezpieczeństwo przeciwpożarowe,  
 Optymalizacja nakładów finansowych na bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe, 
 Bezpieczeństwo pożarowe w obszarach zagrożonych wybuchem, 
 Najnowsze rozwiązania w zakresie wczesnego wykrywania pożarów obiektów przemysłowych, 
 Gaszenie pożarów obiektów nietypowych: silosy magazynowe, filtry i instalacje odpylania, 
 Kompleksowe podejście do zabezpieczeń przed wybuchem i pożarem w strefach pyłowych, 
 Program LDAR - „BAT” na emisję Lotnych Związków Organicznych. 

 
 

Wśród zaproszonych wykładowców znajdują się inżynierowie i managerowie z wiodących zakładów przemysłowych, 
praktycy oraz przedstawiciele nauki.  

 
Program konferencji, już tradycyjnie, zostanie uzupełniony szkoleniami Akademii Bezpieczeństwa ASE. 
W roku bieżącym będą to szkolenia z zakresu: 

 Eksploatacja urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym w atmosferach gazowych i par cieczy  

 Klasyfikacja stref zagrożonych wybuchem  
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY     
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INFORMACJE ORGANIZACYJNE: 

Termin konferencji: 3-4 kwietnia 2019 r.  

Miejsce konferencji: Hotel Hilton w Gdańsku  

Koszt uczestnictwa: 1400 zł/os. netto (podana kwota nie obejmuje ceny noclegu)  

Opcje noclegu: W celu rezerwacji noclegu podczas konferencji prosimy o bezpośredni kontakt z wybranym hotelem. Jeżeli 
skorzystają Państwo z hoteli rekomendowanych przez nas, gwarantujemy promocyjną cenę przy zastosowaniu kodu 
rabatowego: ASE2019 
 

Firma Automatic Systems Engineering nie jest stroną w procesie rezerwacji noclegów. 

HOTEL HILTON HOTEL KRÓLEWSKI HOTEL BONUM Q HOTEL GRAND CRU GDAŃSK 

Pokój jednoosobowy ze śniadaniem: 

cena - 421,20 zł/doba 

Pokój dwuosobowy ze śniadaniem: 

cena - 475,20 zł/doba 

Zarezerwuj: Hotel Hilton Gdańsk 

Pokój jednoosobowy ze śniadaniem: 

cena - 240 zł/doba 

Pokój dwuosobowy ze śniadaniem: 

cena - 280 zł/doba 

Zarezerwuj: Hotel Królewski Gdańsk 

Pokój jednoosobowy ze śniadaniem: 

cena - 200 zł/doba 

Pokój dwuosobowy ze śniadaniem:  

cena - 240 zł/doba 

Zarezerwuj: Hotel Bonum Gdańsk 

Pokój jednoosobowy ze śniadaniem: 

cena - 300 zł/doba 

Pokój dwuosobowy ze śniadaniem:  

cena - 340 zł/doba 

Zarezerwuj: Hotel Q Hotel Grand Cru 

 

Prosimy o potwierdzenie swojej obecności do dnia 22 marca 2019r  

Formularz zgłoszeniowy znajduje się pod adresem: www.asekonferencje.com.pl  

 

KONTAKT W SPRAWACH ORGANIZACYJNYCH: 

 

  

 
Automatic Systems Engineering Sp. z o.o. 
www.asekonferencje.com.pl 

 
Małgorzata Chmielewska, Aneta Romanik 
marketing@ase.com.pl 

 
Małgorzata Chmielewska tel. kom. 603 389 197 
Aneta Romanik tel. kom. 723 020 004 

https://hiltongdansk.pl/PL/dane_kontaktowe.html
https://v6.upperbooking.com/pl/booking/details/wrap/hotelkrolewski2/143276/konferencja-automatic-systems-engineering?Source=v6&source=v6&preview=true&checkin=2019-04-03&checkout=2019-04-04&mode=offers&Currency=PLN&configuration=%255B%257B%2522adults%2522%253A2%252C%2522children%2522%253Anull%257D%255D&SingleOfferID=143276
https://www.hotelbonum.pl/94/ceny-i-pakiety/kody-promocyjne
http://www.qhotels.pl/hotel-gdansk-centrum
http://www.asekonferencje.com.pl/
file://///172.22.4.211/Wspolny/M.Chmielewska/!!!KONFERENCJE%20ASE/STREFY%20EX/2016/www.asekonferencje.com.pl
mailto:marketing@ase.com.pl
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Formularz zgłoszeniowy 

e-mail: marketing@ase.com.pl 

(Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 22 marca 2019 r.) 

 Potwierdzam udział w XX Konferencja STREFY Ex „Bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe.  
Emisja, detekcja i przeciwdziałanie” 3-4 kwietnia 2019 r. w Gdańsku 

Imię i nazwisko Stanowisko adres e-mail*  
niezbędny do potwierdzenia uczestnictwa 

   

   

   

   
*ASE Sp z o.o. zastrzega sobie konieczność każdorazowego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w konferencji ze swojej strony w formie mailowej, które stanowi zawarcie umowy. 
 

Dane firmy do wystawienia faktury: 
 pełna nazwa firmy:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 adres:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 numer NIP:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 telefon:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Niniejszym wyrażam zgodę na wystawienie faktury VAT bez naszego podpisu. 
 

Dane do wysyłki faktury (jeżeli są inne niż dane do wystawienia faktury): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
     Wyrażam chęć udziału w zwiedzaniu Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku 4 kwietnia 2019. Udział jest bezpłatny.  

 

 

Miejsce konferencji: Hilton Gdańsk | Targ Rybny 1, 80-838 Gdańsk| www.hiltongdansk.pl 
 

W celu rezerwacji noclegu podczas konferencji prosimy o bezpośredni kontakt z wybranym hotelem. Jeżeli skorzystają Państwo  
 z hoteli rekomendowanych przez nas, gwarantujemy promocyjną cenę przy zastosowaniu kodu rabatowego: ASE2019 

Firma Automatic Systems Engineering nie jest stroną w procesie rezerwacji noclegów. 
 

HOTEL HILTON HOTEL KRÓLEWSKI HOTEL BONUM Q HOTEL GRAND CRU GDAŃSK 

Pokój jednoosobowy ze śniadaniem: 

cena - 421,20 zł/doba 

Pokój dwuosobowy ze śniadaniem: 

cena - 475,20 zł/doba 

Zarezerwuj: Hotel Hilton Gdańsk 

Pokój jednoosobowy ze śniadaniem: 

cena - 240 zł/doba 

Pokój dwuosobowy ze śniadaniem: 

cena - 280 zł/doba 

Zarezerwuj: Hotel Królewski Gdańsk 

Pokój jednoosobowy ze śniadaniem: 

cena - 200 zł/doba 

Pokój dwuosobowy ze śniadaniem:  

cena - 240 zł/doba 

Zarezerwuj: Hotel Bonum Gdańsk 

Pokój jednoosobowy ze śniadaniem: 

cena - 300 zł/doba 

Pokój dwuosobowy ze śniadaniem:  

cena - 340 zł/doba 

Zarezerwuj: Hotel Q Hotel Grand Cru 

 
Zgłaszam swój udział w dodatkowym szkoleniu (proszę zaznaczyć wybrane szkolenie krzyżykiem): 

 Eksploatacja urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym w atmosferach gazowych i par cieczy - 4.04.2019 r. w godz. 15 -20  w promocyjnej cenie 850 zł/os 

 Klasyfikacja stref zagrożonych wybuchem - 4.04.2019 r. w godz. 15 -20  w promocyjnej cenie 750 zł/os 
 
Za uczestnictwo w konferencji, należy doliczyć podatek VAT. Faktura za udział w konferencji zostanie wystawiona oraz przesłana po zakończeniu konferencji na 
podany adres. Płatność przelewem w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury. 
Oświadczam, iż w przypadku nieobecności na konferencji i niezgłoszenia tej informacji do dnia 28.03.2019, zobowiązuję się ponieść 50% kosztów uczestnictwa. 
 
Kontakt: 
Automatic Systems Engineering Sp. z o.o. 
tel. +48 603 389 197, 
tel. +48 723 020 004, 
faks +48 58 346 43 44 
marketing@ase.com.pl, www.strefyex.pl 
 
Formularz zgłoszeniowy nie stanowi oferty w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego 

 
 
 
 
 
 

………………………………………………………………………………………………………. 
                          (data i podpis osoby reprezentującej firmę) 

Uczestnictwo w konferencji - cena 1400 zł/os. netto  
(podana kwota nie obejmuje ceny noclegu) 

http://www.hiltongdansk.pl/
https://hiltongdansk.pl/PL/dane_kontaktowe.html
https://v6.upperbooking.com/pl/booking/details/wrap/hotelkrolewski2/143276/konferencja-automatic-systems-engineering?Source=v6&source=v6&preview=true&checkin=2019-04-03&checkout=2019-04-04&mode=offers&Currency=PLN&configuration=%255B%257B%2522adults%2522%253A2%252C%2522children%2522%253Anull%257D%255D&SingleOfferID=143276
https://www.hotelbonum.pl/94/ceny-i-pakiety/kody-promocyjne
http://www.qhotels.pl/hotel-gdansk-centrum
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W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych, 
zwanego RODO (przeczytaj www.ase.com.pl/rodo), prosimy o odpowiedź na poniższe pytania: 
 

 Czy wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celu udziału w konferencji 
zgodnie z Pani/Pana zgłoszeniem przez Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.* 
 
*Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania powoduje niemożliwość zgłoszenia swego udziału w 

konferencji. 
 

 Czy wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celach marketingowych w 
rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne przez Automatic Systems Engineering 
Sp. z o.o. oraz spółki powiązane z Automatic Systems Engineering Sp. z o.o. 
 

 Czy wyraża Pani/Pan zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu art. 
10 ust. 1 ustawy z 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, wysyłanych przez Automatic 
Systems Engineering Sp. z o.o. na podany przez Panią/Pana adres e-mail. 
 

Oświadczam, że dane osobowe podałam/podałem dobrowolne. Zostałam/zostałem poinformowany, że administratorem 
danych osobowych jest Automatic Systems Engineering Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Narwicka 6, 80 – 557 Gdańsk, 
wpisana do rejestru przedsiębiorców, Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000097059, NIP 5830000049, REGON 190511486, 
oraz o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany lub usunięcia. 
 
 
 

………………………………………………………………………………………………………. 

(podpis) 


