
 

Z A P R O S Z E N I  E  
BIAŁYSTOK  10.09.2019 
INSTAL ACJE WODNO -

K ANALIZ ACYJNE  
S E M I N A R I U M  P O D L A S K I E  

 
W ramach seminarium organizator przewiduje: 

- wykłady producentów - prezentacje dotyczące nowoczesnych 

materiałów i technologii, nietypowych rozwiązań; wsparcie 

techniczne oraz materiały i wytyczne do projektowania, 

- wykład eksperta nt.: 

Sieci wodne i kanalizacyjne w świetle obecnie 

obowiązujących przepisów Prawa budowlanego, Prawa 

wodnego i innych regulacji z uwzględnieniem  

aktualnego orzecznictwa 

Prowadzący: mgr Elżbieta Karina Kurzewska  
DYREKTOR WYDZIAŁU ARCHITEKTURY STAROSTWA POWIATOWEGO  

W BIAŁYMSTOKU 

    

   
 

 

Seminarium  Podlaskie - Targi dla 

projektantów instalacji sanitarnych 

i kanalizacji, biur projektowych, firm 

wykonawczych oraz inwestorów 

instytucjonalnych 
____ 

 

NOT w Białymstoku 

ul. M. Skłodowskiej-Curie 2 

15-950 Białystok 

sala: konferencyjna nr 100 (I piętro) 
www.bialystok.enot.pl 

 

LOKALIZACJA 

 

GALERIA ZDJĘĆ 

 
____ 

 

WSTĘP WOLNY 

 

Uwaga! Ilość miejsc ograniczona! 

Warunkiem udziału  jest zapoznanie się 

z zaproszeniem i programem 

oraz potwierdzenie uczestnictwa 

telefonicznie lub e-mailem 
____ 

 

Osoba kontaktowa 

i rezerwacja miejsc: 

Agnieszka Rybicka 
 bialystok@emgb.pl  

664 787 055 

600 880 120 

 
51-629 Wrocław, ul. A. Wiwulskiego 12 

tel. 602 457 645, 602 104 545 

mail: biuro@emgb.pl    www.biotop.pl 

 

 

 

 

 

Ta wiadomość może zawierać poufne informacje. Jeżeli znalazła się w Twojej skrzynce przez przypadek, poinformuj nadawcę wysyłając odpowiedź, a następnie usuń nie dystrybuując ani nie sporządzając kopii. 

Jednocześnie informujemy, że Spółka Biotop Biuro Inżynierii Środowiska przetwarza dane osobowe swoich klientów, kontrahentów i podmioty współpracujące  jako administrator w celu realizacji świadczonych 

usług. Przysługuje Państwu prawo złożenia zapytania, jakie dane są w naszym posiadaniu oraz na jakiej podstawie je posiadamy. W tym wypadku proszę o przesłanie maila zwrotnego. Na wszystkie zapytania 

będziemy starali się odpowiadać niezwłocznie, jednakże zawsze w terminie nie dłuższym niż 30 dni.  

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wglądu do swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo żądania do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), prawo żądania przeniesienia danych  jak 

również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Wszystkie posiadane przez nas dane osobowe są przechowywane wyłącznie  przez czas niezbędny do realizacji świadczonych usług lub przez czas, 

który wynika z przepisów prawa. W przypadku skorzystania z ww. praw należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem rodo@emgb.pl 

https://bialystok.enot.pl/
http://www.e-mgb.pl/lokalizacje/bialystok.html
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