
  

 
 

ZAPROSZENIE DLA PRACOWNIKÓW PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO 

na V edycję warsztatów TechFood Practic, pt. 

 OSZCZĘDZAMY ENERGIĘ 
  

16-17.XI.2022 Apart Hotel Termy Uniejów 
 
 
V edycja warsztatów TechFood Practic dotyczy bardzo aktualnego tematu oszczędzania energii i mediów  

w przemyśle spożywczym oraz nowych technologii sprzyjających obniżeniu kosztów eksploatacyjnych. 

W tematyce warsztatów dominować będą zagadnienia związane z nowymi technologiami, głównie ZIELONĄ 

ENERGIĄ i optymalizacją jej wykorzystania. Skupimy się, także na pozostałych mediach technicznych 

wykorzystywanych w przemyśle, jak: gaz, woda, para technologiczna, czynniki chłodnicze, kogeneracja.  

Nieodzownym elementem efektywnego zarządzania procesami technologicznymi i obszarem utrzymania 

ruchu jest wdrażanie rozwiązań optymalizujących  i automatyzujących. Zatem prelekcje dotyczyły będą 

również tych zagadnień. 

Wszystkie wystąpienia podzielone zostały na 3 tematyczne panele: 

Panel I : ZIELONE ŹRÓDŁA ENERGII 

Panel II: NAJTAŃSZA ENERGIA TO ENERGIA ZAOSZCZĘDZONA 

Panel III: EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE PROCESAMI 

 

Zapraszamy na V edycję warsztatów:  

 kadrę zarządzającą 

 pracowników działów technicznych, energetycznych i utrzymania ruchu 

 technologów i pracowników działu jakości 
 

Zapraszamy 
  

Zygmunt Zander 
dr hab. inż., prof. em. 

Przewodniczący Rady Naukowej 

Instytut Innowacji Przemysłu Mleczarskiego  

 

Marta Marjanowska 

TechFood Practic 

MARCOR 

 

 



 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA  

DLA PRACOWNIKÓW PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO 
 

Dane zakładu spożywczego: (do faktury) 
      

NAZWA…………………………………………………………………………………………………………………………………... 

ADRES..……………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

NIP….……………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

Uczestnicy: 
1.………………..………………..……………………………………………………………………………………….….……………… 

(imię i nazwisko, stanowisko) 
 

2.……………………..……………..…………………………………………………………………….….……………………………… 
(imię i nazwisko, stanowisko) 
 

3.……………………..……………..…………………………………………………………………………………….….……………… 
(imię i nazwisko, stanowisko) 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

KOSZT UDZIAŁU*:  350,00 zł netto / 1 osoba  
*koszt zawiera: udział w prelekcjach i konsultacjach, parking, wyżywienie, udział w uroczystej kolacji, materiały 

konferencyjne 
 

Powyższa kwota nie uwzględnia kosztów noclegu. Rezerwacja pokoi w hotelu we własnym zakresie.  

Z hasłem „TechFood Practic” preferencyjne ceny noclegów w APART HOTEL Termy Uniejów: 

 Pokój 1-osobowy: 324 zł brutto / doba 

 Pokój 2-osobowy: 378 zł brutto / doba 
 

APART HOTEL Termy Uniejów 
W cenie pobytu otrzymują Państwo wejściówki na baseny termalne na 2,5 godziny w drugiej dobie.  
 

Ponadto uczestnicy mogą zażywać solankowych kąpieli w pokojach – każda łazienka wyposażona jest w wannę  
z kranem z uniejowską, naturalną solanką. 

 

     Do dyspozycji Gości dostępny jest również basen hotelowy, sauna sucha i parowa oraz siłownia.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Osoba kontaktowa w sprawie warsztatów  (imię i nazwisko, telefon, e-mail): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

   …………………………………………………………………………………………… 
                       (data, podpis i pieczęć osoby zgłaszającej) 

 

Wypełnioną kartę należy przesłać  na e-mail: warsztaty@techfoodpractic.pl do: 26.09.2022 r.  

Płatność na podstawie faktury proformy (przedpłata).  Stawka VAT : 23% 

 

Marta Marjanowska  tel.: 606 407 151    warsztaty@techfoodpractic.pl   
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