Seminarium Wielkopolskie - Targi dla
architektów, konstruktorów, projektantów, biur
projektowych, inżynierów budownictwa,
inspektorów nadzoru oraz inwestorów
instytucjonalnych
____

UWAGA ZMIANA LOKALIZACJI!
Novotel Poznań Centrum
pl. Andersa 1
61-898 Poznań
sala: Amsterdam (I piętro)

ZAPROSZENIE
SEMINARIUM WIELKOPOLSKIE

ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO

POZNAŃ 21.05.2019

W ramach seminarium organizator przewiduje:
- wykłady producentów - prezentacje dotyczące nowoczesnych
materiałów i technologii, nietypowych rozwiązań; wsparcie techniczne
oraz materiały i wytyczne do projektowania
- wykłady ekspertów nt.:

Problemy z interpretacją planów zagospodarowania
przestrzennego lub wydanymi warunkami zabudowy. Projekty
zagospodarowania terenu - najczęstsze nieprawidłowości i braki
formalne przy ich sporządzaniu
Prowadzący: BOGDAN

DĄBROWSKI

Specjalista ds. prawa budowlanego, radca prawny

Najczęstsze nieprawidłowości przy uzgadnianiu dokumentacji
technicznej pod względem ochrony ppoż. oraz ich przyczyny.
Kryteria unieważnia i uzgadniania projektu budowlanego
spotkane w praktyce odbiorowej ze strony straży pożarnej
Prowadzący: mgr

www.accorhotels.com/pl/hotel-3376-novotel-poznancentrum/index.shtml

LOKALIZACJA
GALERIA ZDJĘĆ
____

WSTĘP WOLNY
Uwaga! Ilość miejsc ograniczona!
Warunkiem udziału jest zapoznanie się
z przesłanym zaproszeniem i programem
oraz potwierdzenie uczestnictwa telefonicznie
lub e-mailem
____

Osoba kontaktowa i rezerwacja miejsc:
Agnieszka Magier
poznan@emgb.pl
664 787 055
600 880 120

inż. MAREK WIKTORSKI

Specjalista ds. inżynierii bezpieczeństwa pożarowego

51-629 Wrocław, ul. A. Wiwulskiego 12
tel. 602 457 645, 602 104 545
mail: biuro@biotop.pl www.biotop.pl

Uprzejmie informujemy, iż Państwa adres e-mail został pozyskany bezpośrednio z Państwa strony internetowej lub z oficjalnych i ogólnie dostępnych baz danych i w związku z tym, w myśl art. 10 §2 ustawy z dnia 18
lipca 2002 roku, o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204) niniejszy e-mail nie stanowi przesyłki mającej znamiona spamu. Administratorem danych w rozumieniu Rozporządzenia UE
2016/679 z 27.04.2017 jest firma Biotop Biuro Inżynierii Środowiska Spółka Jawna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wiwulskiego 12, (NIP: 898-219-84-84, Numer KRS: 0000404129). Dane osobowe będą
przetwarzane w celu organizacji i kontaktów związanych z Seminariami Regionalnymi i Konferencjami organizowanymi przez wydawcę Millennium Gazeta Budowlana firmę Biotop Biuro Inżynierii Środowiska Spółka
Jawna
a
po
wyrażeniu
zgody
udostępniane
partnerom
organizatora
będącymi
współorganizatorem
danego
seminarium
lub
konferencji
w
celu
kontaktowym.
Przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku skorzystania z ww. praw należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod
adresem rodo@emgb.pl

