
 
 
 
 
 

PROGRAM SZKOLENIA GW 11: Oszczędność na Nowym Prawie Wodnym. 

Zmniejszenie opłat za wodę w przemyśle spożywczym. 
 

 

 

Gdańsk, 28.10.2018r. 

 

8.45 Rejestracja uczestników  
9.00 Oficjalne rozpoczęcie szkolenia. Przedstawienie prelegentów.  

Gdańska Fundacja Wody  
9.15 – 10.00  
Nowe Prawo Wodne jak mniej stracić na opłatach za wodę.  
10.00 – 11.30 
 
Woda pitna i technologiczna w zakładzie spożywczym – wymagania i 

technologie uzdatniania.  
- Woda do kotłów wodnych i parowych – wymagania i technologie uzdatniania  
- Woda na potrzeby chłodnictwa – wymagania i technologie uzdatniania 

 

11.30 – 11.45 Przerwa kawowa 

 

11.45 – 12.30  
Brak uzdatniania wody, przyczyną osadów kamienia wodnego i korozji.  
12.30 – 13.30 
 
Podstawowe procesy uzdatniania wody: filtracja, techniki jonitowe i membranowe 

w wyborze innowacyjnych i wodo oszczędnych technologii. 

 

13.30 – 14.15 Przerwa obiadowa 

 

14.15 – 15.00 
 
Szybko zwracające się technologie w uzdatnianiu wody -wybrane odzyski wód 

częściowo zdegradowanych w przemyśle spożywczym  
15.00 – 16.00 
 
Audyt wodny, jako źródło pozyskania informacji w zakresie potrzeb przed 

modernizacją instalacji wodnych (przydatny w pozyskaniu dotacji). 

 

16.00 – 16.30 Pytania i dyskusja. Zakończenie szkolenia. 



 
 
 

 

  

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W SZKOLENIU GW-11: 

Oszczędność na Nowym Prawie 

Wodnym. Zmniejszenie opłat za wodę  

w przemyśle spożywczym. 
  

 Craft Beer Central Hotel, Gdańsk 28.10. 2018 r.  

Nazwa instytucji:      

(dane do faktury)  

Elektroniczna faktura? TAK [ ]    

Dokładny adres:       

Numer tel.:                                Numer faxu:   

Numer NIP:                                Adres email:  

     

KOSZT UCZESTNICTWA (netto) 
  UCZESTNIK (imię i nazwisko) 
  

…………………………………………. 
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia 19.10.2018r. 

 
 

………………………………………….     

      

UCZESTNICTWO (bez noclegu)     
600 zł 

(materiały, obiad dnia 28.10 oraz całodzienna przerwa kawowa) 
  
   

        
Opłatę za uczestnictwo w spotkaniu w wysokości ………………………….+ 23%VAT* przekażę w terminie 
14 dni od otrzymania faktury GFW.  

 
 
 
 

podpis osoby upoważnionej 

 
* Jeśli szkolenie jest opłacane ze środków publicznych i zostanie to potwierdzone odpowiednim 

oświadczeniem, to wówczas stosowana będzie zwolniona stawka VAT.   
WARUNKI UCZESTNICTWA 

 
Aby zostać Uczestnikiem spotkania należy przesłać wypełnioną Kartę Zgłoszenia pod nr faksu  

58 741 81 50 lub adres e-mail: sekretariat@gfw.pl. Najpóźniej tydzień przed terminem spotkania 

odeślemy do osób zgłoszonych e-mail zwrotny z potwierdzeniem uczestnictwa.  
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia 19.10.2018r. 

MIEJSCE SPOTKANIA 
 

28 pażdziernika 2018r. Aula konferencyjna w Craft Beer Central Hotel , ul. Podwale Grodzkie 4, 
80-895 Gdańsk. ( przy Dworcu Głównym PKP.)  
REZYGNACJA ZE SPOTKANIA 

Rezygnację ze spotkania uznaje się za ważnie zgłoszoną, jeśli zostanie przesłana do dnia 21.10.2018r. 

pod numerem faksu: 58 741 81 50 lub pod adresem: sekretariat@gfw.pl. 
 

Po tym terminie Gdańska Fundacja Wody zastrzega sobie możliwość obciążenia firmy 
zgłaszającej Uczestnika odpowiednią kwotą 100zł+23%VAT. 

 


