
 

 
 
Warszawa, dnia 05 września 2017 
 

Informacja Prasowa 
 

REJESTRACJA 
04 - 05 października 2017 

 
VI edycja Ogólnopolskich Dni Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego 

– Schrack Seconet i Partnerzy.  
 

Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami, firma Schrack Seconet Polska we współpracy z Partnerami 

projektu: Ogólnopolskich Dni Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego 2017, które odbędą się 

w dniach: 04 - 05 października 2017, informuje o rozpoczęciu procesu rejestracyjnego. 

Zgodnie z regułą przyjętą przez organizatorów w latach poprzednich, spotkanie będzie miało charakter przede 

wszystkim szkoleniowy. Organizatorzy przygotowali wiele nowości i zmian w formule spotkania.  

Wykłady odbywające się zwykle w sesjach przedpołudniowych zostaną zastąpione studiami przypadków, na które będą 

składały się bloki merytoryczne w zakresie takich zagadnień jak: projektowanie, realizacja i eksploatacja systemów 

bezpieczeństwa. Całość wystąpień będzie uzupełnieniem i komentarzem do pokazu zadziałania zintegrowanych 

ze sobą urządzeń, a podsumowanie każdego studium przypadku zakończy dyskusja ekspercka.  

VI edycja Ogólnopolskich Dni Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego Schrack Seconet 

i Partnerzy odbędzie się, podobnie jak w latach ubiegłych, w Windsor Palace Hotel & Conference Center, Jachranka 75 

nad Zalewem Zegrzyńskim k/Warszawy, 05-140 Serock.  Początek spotkania zaplanowano na godz. 08:15 – uruchomienie 

rejestracji (04.10.2017),  zakończenie około godziny 17:00 (05.10.2017). 

Organizatorzy informują, że rejestracja uczestników odbywa się wyłącznie online – wszystkie szczegóły 

dotyczące spotkania (zaproszenie, plan merytoryczny, plan warsztatów poszczególnych producentów oraz link 

do rejestracji online) są dostępne na stronie: www.schrack-seconet.pl oraz na stronach wszystkich Partnerów projektu.  

Formularze rejestracyjne będą przyjmowane najpóźniej do dnia: 25 września 2017. Zgłoszenia uczestnictwa 

będą przyjmowane tylko na podstawie czytelnego i kompletnego formularza rejestracyjnego, odesłanego do Schrack 

Seconet. Liczba miejsc na szkoleniu, jak również miejsc noclegowych ograniczona!  

O zamknięciu listy organizatorzy poinformują na bieżąco.   

Udział w dwudniowych warsztatach zostanie potwierdzony wspólnym certyfikatem, wystawionym przez Schrack 

Seconet Polska oraz wszystkich Partnerów spotkania. Otrzymanie dokumentu z kompletem podpisów wszystkich 

producentów uzależnione będzie od udziału uczestnika w poszczególnych sesjach szkolenia.  

 
Osoby do kontaktu: 
Marta Nowak – Dyrektor Marketingu  
marta.nowak@schrack-seconet.pl 
 

http://www.schrack-seconet.pl/
mailto:marta.nowak@schrack-seconet.pl
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