Polskie Stowarzyszenie Przetwórców Ryb

Polish Association of Fish Processors

ul. Słowiańska 5, I piętro, pok. 111, PL 75-846 Koszalin
e- mail: pspr @ pspr.pl www.pspr.pl
tel/fax: (+48) 94 347-13-28 mobile(+48) 0606 307 238

Polskie Stowarzyszenie Przetwórców Ryb ma zaszczyt zaprosić Państwa
na Konferencję i Walne Zgromadzenie Członków ,
które odbędzie się w dniach 1-2 czerwca 2012 r.
w hotelu GEOVITA w Dąbkach

01 czerwca 2012 r. (piątek)
•

Przyjazd uczestników

•

18:00 – spotkanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej PSPR
z zaproszonymi gośćmi

• 19:30 – uroczysta kolacja powitalna przy muzyce
Kolacja zostanie uświetniona niespodzianką
02 czerwca 2012 r. (sobota)
10:30 – otwarcie konferencji
10:30 - 13:30 wystąpienia gości i zaproszonych firm
•

10:30 - 11:00 - wystąpienia zaproszonych gości Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

•

11: 00 - 11:30 - wystąpienia zaproszonych gości Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa

•

11:30- 12:30- wystąpienia zaproszonych gości Głównego Inspektoratu Weterynarii

•

12:30- 13:00- wystąpienia zaproszonych gości Głównego Inspektoratu Jakości
Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych

•

13:00 – 13:30 - dyskusja- pytania do prelegentów

•

przerwa kawowa

•

14:00 - 14:30- prezentacja firmy SSI Schäfer Sp. z o. o. z Warszawy „ Bezpieczne
rozwiązania wyposażenia magazynów chłodni i mroźni – efektywne składowanie”

•

Firma BLÜCHER oferująca produkty i systemy odwadniające ze stali nierdzewnej stoisko reklamowe
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•

Firma BASF UCRETE - posadzki przemysłowe, chemoodporne i termoodporne –
stoisko reklamowe

14:30 – obrady Walnego Zgromadzenia – wg programu szczegółowego dla
członków PSPR
16:00 – 16:30 – obiad , wyjazd uczestników

Za nocleg w hotelu Członkowie płacą na miejscu w recepcji
Nocleg ze śniadaniem w pokoju 2-osobowym - 200 zł.
Nocleg ze śniadaniem w pokoju 1-osobowym – 120 zł.
Pozostałe koszty wyżywienia pokrywa stowarzyszenie.
Dla wszystkich uczestników spotkania basen rekreacyjno- rehabilitacyjny, sauna ,
siłownia i sala fitness, parking strzeżony, bezprzewodowy Internet – gratis !
Mają Państwo okazję skorzystać z zabiegów Morskiego Instytutu SPA & Wellness oraz
odnowy biologicznej
Zabiegi SPA w specjalnych cenach z rabatem- 15 % - cennik w załączeniu
Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o potwierdzanie uczestnictwa w
spotkaniu ( także te osoby , które będą bez noclegu)
Rezerwacja noclegów do dnia 20 maja 2012 r. faxem lub e-mailem do biura PSPR na
załączonym formularzu.
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