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ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA 

 

Główne zagadnienia programowe poruszone podczas dwudniowego szkolenia (16 godzin szkoleniowych): 

▪ Podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania projektem; 

▪ Najważniejsze elementy cyklu życia projektu oraz działania jakie mają być podejmowane  

w ich ramach; 

▪ Narzędzia i techniki wykorzystywane w zarządzaniu projektami;   

▪ Wykorzystanie metod zarządzania projektami w kontekście projektów współfinansowanych  

z funduszy europejskich. 

 

CZAS TRWANIA I ORGANIZACJA SZKOLENIA 

 

• Warsztaty przebiegają w dwóch następujących po sobie dniach roboczych w wymiarze 16 godzin 

szkoleniowych. 

• Czas trwania części wykładowo – warsztatowej szkolenia: 2 x 6 godzin zegarowych, łącznie 12 godzin 

zegarowych (16 godzin szkoleniowych). 

• Charakter szkolenia: warsztaty (case study), 

 

SPODZIEWANY EFEKT 

 

Udział w szkoleniu pozwoli na doskonalenie wiedzy oraz podniesienie kompetencji z zakresu efektywnego 

zarządzania projektem w kontekście realizacji projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej.  

 

CENA 

1 100 zł netto + VAT (23%) za 1 osobę 

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych, w przypadku przedstawienia 

stosownego oświadczenia. 

Cena zawiera: 

• Trenera,  

• Obsługę recepcyjną szkolenia, 

• Sale szkoleniową, 

• Materiały szkoleniowe, 

• Certyfikaty ukończenia szkolenia, 

• Ewentualnie raport poszkoleniowy na podstawie ankiet, 

• Zakwaterowanie –w pokojach dwuosobowych i ewentualnie jednoosobowych, 

• Pobyt w hotelu spełniającym standardy nie mniejsze niż dla hoteli zaszeregowanych do kategorii 

trzygwiazdkowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 

roku, w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. Nr 22 poz. 1553), 

• Miejsce noclegu, usługi restauracyjnej oraz sala szkoleniowa będą zlokalizowane w jednym budynku, 



 

• Bezpłatny parking, 

• Wyżywienie: 

• obiad –  w I i II dniu szkolenia (ewentualnie opcja wegetariańska), 

• kolację w I dniu szkolenia z elementami integracyjnymi, 

• śniadanie w II  dniu szkolenia, 

• przerwy kawowe ciągłe w I i II dniu szkolenia. 

 

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA 

 

• Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni 

roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia. 

• W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator 

ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia. 

• W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający 

zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie. 

 

HOTEL 

 

Hotel Fajkier Wellness & Spa jest malowniczo położony w miejscowości Lgota Murowana koło Kroczyc i 

Zawiercia w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd, gdzie Jura Krakowsko-Częstochowska ma swoje zielone 

serce. Do Państwa dyspozycji oddajemy dwuosobowe. W pokojach mogą Państwo korzystać z łazienek, TV 

LCD, telefonu oraz dostępu do internetu. Dodatkowo zapewniamy gamę udogodnień, zapraszamy do kompleksu 

basenowego, gdzie dostępne są basen z atrakcjami wodnymi, jacuzzi, łaźnia parowa, sauna fińska i bicze 

szkockie oraz do skorzystania (odpłatnie) z gabinetów Spa z pełną gamą relaksujących i prozdrowotnych 

zabiegów. Zapewniamy bezpłatny parking. 

 

 

  



 

KARTA ZGŁOSZENIA  

 

Dwudniowe wyjazdowe szkolenie 

 

Efektywne zarządzanie projektem unijnym 

 

17-18 grudnia 2018 

Hotel Fajkier Wellness&SPA 

 

Zgłaszam udział w szkoleniu: 

 

Imię i nazwisko uczestnika: 

 

 

Stanowisko: 

 

 

Nazwa instytucji: 

 

 

 

 

Dane do faktury: 

 

NABYWCA: 

 

ODBIORCA: 

 

 

Tel./fax: 

 

 

 

 

e-mail: 

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA: 

 

• Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni 

roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia. 

• W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator 

ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia. 

• W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający 

zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na 

szkolenie. 

Oświadczam, że udział w ww. kursie jest dla uczestnika kształceniem zawodowym, finansowanym w całości lub  

co najmniej 70% ze środków publicznych (proszę zaznaczyć właściwe). 

 

 tak                                 nie  

………………………………….             …………….………………… 

Podpis zgłaszającego        pieczątka 

 



 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) wskazujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest SWIFT Mateusz Góra z siedzibą w Będzinie,  

ul. Sierż. Grzegorza Załogi 16/9, 42-500 Będzin, kontakt mailowy pod adresami: kontakt@dgswift.pl 

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu przeprowadzenia oraz udziału w 

szkoleniach (w tym m. in. zakresie ewidencji obecności, certyfikatu ukończenia szkolenia, 

zakwaterowania) organizowanych przez administratora, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, 

3. Państwa  dane osobowe wskazane w pkt 2 powyżej będą przechowywane przez okres niezbędny do 

przeprowadzenia i rozliczenia szkolenia, bądź do czasu wycofania przez Państwa zgody na 

przetwarzanie w tym celu. 

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby upoważnione przez administratora oraz podmioty 

przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora. 

5. Przysługuje Państwu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych Państwa 

dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.  

6. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia  

o wycofaniu zgody na adres mailowy: kontakt@dgswift.pl. 

7. Na działania Administratora przysługuje Państwu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa 

8. Podanie przez Państwa danych osobowych, o których mowa w pkt 2 a) powyżej jest niezbędne w celu 

przeprowadzenia szkolenia. 

9. W stosunku do Państwa nie będą podejmowanie czynności polegające na zautomatyzowanym 

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia oraz udziału  

w kursie (w tym m. in. zakresie ewidencji obecności, wydania certyfikatu ukończenia kursu, 

zakwaterowania) organizowanym przez SWIFT Mateusz Góra z siedzibą w Będzinie,  

ul. Sierż. Grzegorza Załogi 16/9, 42-500 Będzin. 

 

 

 

Data i podpis uczestnika: ……………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpisane zgłoszenie należy przesłać na adres: kontakt@dgswift.pl  

mailto:kontakt@dgswift.pl

