DETECTIVII
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WORKSHOP DETECTIVII APEI PIERDUTE
5 - 7 NOV. 2018
INVITAȚIE
FORMULAR DE ÎNSCRIERE
PROGRAM

08 OCT. 2018
Dragi colegi și colaboratori,
Avem plăcerea de a vă invita să vă alăturați evenimentului dedicat specialiştilor în localizarea
pierderilor de apă, organizat de Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, Fundaţia
Aquademica, şi Revista Detectivii Apei Pierdute, la București, în perioada 5 - 7 noiembrie.
Workshop-ul Detectivii Apei Pierdute 2018 „Experți internaționali vs. pierderi de apă:
dezbateri, studii de caz, bune practici” este cadrul adecvat în care specialiștii din domeniul
managementului pierderilor de apă, practicieni, academicieni, studenți au ocazia de a se întâlni
pentru schimb de idei și transfer de cunoștințe și experiență.
Invitatul nostru special de anul acesta este Jurica Kovac, expert internațional și membru în
grupul dedicat pierderilor de apă de la Asociația Internațională a Apei. Cu o experiență de peste
20 ani în domeniu, Jurica Kovac va fi, timp de trei zile, alături de participanți, pentru a
prezenta/discuta și a răspunde la întrebările dv. legate de pierderile de apă. Alături de Jurica
Kovac, moderatorii acestui eveniment, Alexandru Aldea și Alin Anchidin, vor ghida participanții
la workshop în incursiunile acestora în „arena” de discuții, o sesiune interactivă dedicată
profesioniștilor și celor interesați de noutățile, provocările și soluțiile din domeniu.
Evenimentul va avea loc la Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, bulevardul Lacul Tei
nr. 122-124, Facultatea de Hidrotehnica, sala II.7.
Vă aşteptăm cu drag!
As. Ing. Alexandu Aldea
Ing. Alin Anchidin
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FORMULAR DE ÎNSCRIERE
Workshop DETECTIVII APEI PIERDUTE
Date companie: SC ____________________________________________________________
CUI____________Nr. Reg. Com.__________________Cont____________________________
Banca ________________________________________________________________________
Str.________________ Nr. ___ Localitatea ____________________Judeţ _________________
cod poştal __________ Telefon ___________________Fax _____________________________
E-mail _____________________________________________ Website____________________
Nr.
crt.

Nume şi prenume participanţi

Organizatia

Mobil

E-mail

1
2
3
4
5

Taxa de participare: 450 lei/persoană (pentru cel puțin trei persoane de la aceeași companie beneficiați
de o reducere de 10% din taxa de participare)
Taxa de participare furnizori de echipamente/soluții tehnice: 600 lei persoană (include o prezentare
tehnică de aproximativ 15 minute, puteți aduce 2 rollupuri, pliante/broșuri, echipamente)
Cazarea se face individual și este suportată de participanții la workshop.
Modalităţi de plată : - numerar, înainte de începerea cursului;
- prin virament bancar în contul RO57 TREZ 7022 0F33 0500 XXXX.
Beneficiar Universitatea Tehnica de Construcții București, Cod fiscal 4266570, Trezoreria sector 2
Termenul limită de înscriere: 26 octombrie 2018 ora 12
Persoane de contact organizatori:
Fundaţia Aquademica:
Alin Anchidin – 0726 397 519, alin.anchidin@gmail.com
UTCB:
Alexandru Aldea – 0724 048 973
Otilia Oproescu – 0720 608 272
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