TRENING SUKCESU
– d i a m e n t o w y!

OFERTA
Z m i a n a?
Jest możliwym zwiększenie mojej wydajności w pracy i życiu osobistym?
T A K, t o m o ż l i w e!
Zajęcia szkoleniowo-doradcze i warsztatowe przygotowane dla pracowników sektora
publicznego z celem zbudowania u słuchaczy kompetencji OSOBISTYCH i zawodowych
w zakresie pasji i zadowolenia z wykonywanej pracy oraz w realizacji marzeń osobistych.
Priorytet i zdefiniowane korzyści dla urzędu publicznego, właściwa etyka i proporcją
pomiędzy inwestycją w zmiany a koniecznością dbania o stabilność i bezpieczeństwo
własne, to diamentowy sukces w życiu!
TAK, to możliwe!!!

Informacje i zgłoszenia
Nazwa*
konieczny opis
w Umowie symbolem:
1_S lub 2_O lub 3_U lub 4_Z

Presentation show
– poznaj własną moc!

1_S

Zjazdy
opis w harmonogramie

Częstotliwość:
3 godziny dydaktyczne
1 x w miesiącu

2_O

Częstotliwość: 1 x 3 dni
1 czwartek + 1 piątek + 1 sobota

Trening umiejętności

Częstotliwość: 2 x 3 dni

3_U

2 czwartki + 2 piątki + 2 soboty

Trening zmiany

Częstotliwość: 3 x 3 dni

4_Z

3 czwartki + 3 piątki + 3 soboty

Trening odwagi

Ilość osób
konieczna do
realizacji
działań

Od min 200
– do max
350
18 osób

Cena
za 1 osobę
100,00
(słownie: sto złotych)

3.282,00
(słownie: trzy tysiące
dwieście osiemdziesiąt dwa)

6.180,18 osób

(słownie: sześć tysięcy sto
osiemdziesiąt)

18 osób

(słownie: osiem tysięcy
dziewięćset trzydzieści dwa)

8.932,00

W cenę wliczone są: materiały dydaktyczne i catering [tylko 1_S], podręczniki, noclegi,
cetering, sauna [dla 2_0, 3_U oraz 3_Z].
Zgłoszenia na adres e-mail:….@gszz.pl

Opis korzyści dla uczestników
Rzadkie na rynku szkolenie uzupełniające wiedzę w obszarze rozwiązania trudności
w znalezieniu właściwego modelu w funkcjonowaniu 'na co dzień' oraz wykorzystywaniu
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zdobytych umiejętności ze sfery komunikacji międzyludzkiej, są wyposażaniem każdego
uczestnika zajęć w unikalny zestaw kompetencji.
Autor zajęć z a p r a s z a mówiąc o korzyściach: „(...) zostałem pasjonatem radykalnych
metod wzorowanych na działalności Marka Kotańskiego. Piękno i wysoka skuteczność są
widocznym sposobem w jaki pomagam ludziom, którzy kryją:
a) nieśmiałość,
b) samotność,
c) brak dowartościowania,
d) początkowe stany depresji,
e) drażliwość w tematach damsko-męskich,
f) brak postawy lidera.
To obszary wewnętrznego image i te ZMIENIAM dokonując metamorfozy zewnętrznej. To
kapitalny przykład dla GRUP tzw pracowników służb publicznych (...)”.
TAK, to możliwe!!!
Uczestnicy otrzymają praktyczne instrukcje konieczne w kierunku własnego rozwoju
i modele jak identyfikować korzyści podstawowe, pośrednie i ostateczne, jak je planować,
wdrażać i zarządzać nimi w korelacji z koniecznymi do przeprowadzenia zmianami do
funkcjonowania w dniu powszednim. Uczestnicy otrzymają certyfikaty ukończenia
szkolenia z oceną kompetencyjną.

Harmonogram zajęć szkoleniowo-warsztatowych
• czas trwania: minimum 3 godziny dydaktyczne – do max 9 dni w miesiącu od styczeń
2012 roku na czas nieograniczony,
• czas trwania zjazdu: czwartek – piątek – sobota.

*
PROGRAM: 1_S..................3 h/l 1 środę w miesiącu
Pierwszy Element – to odpowiedni stan umysłu,
(bo szczęście to również, jeśli nie przede wszystkim – stan umysłu), stan
charakterystyczny dla kogoś, kto bardziej czuje się Kreatorem przeżywanych zdarzeń,
Konstruktorem swojej przyszłości, niż biernym jego Statystą.

To stan – za pomocą którego Kreator - komunikuje się w związku z takim
nastawieniem inaczej niż pozostali.
I tu mam Pierwszą Dobrą Wiadomość:
Dla nas Wszystkich, taki stan – jest potencjalnie dostępny, bez jakichkolwiek terapii, bez
wielkich metamorfoz osobowościowych, bez jakiejś szczególnej nowej motywacji, bez
monotonnych ciężkich ćwiczeń.
Potrzebne będą jednak nowe nawyki myślowe, związane z opisem Teorii Osobowości
Kreatora oraz konkretne techniki wywierania wpływu – zawarte w konstruktywnym
podejściu do wszelkich problemów.

*
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PROGRAM: 2_O............1 x 3 dni; 1 czw – 1 pt – 1 sob
Cztery Pory Roku, czyli cztery koncepcje Świata
I.I.T – koncepcja wizerunkowa (metodyka zarządzania wizerunkiem - przykłady)
Qrel – koncepcja relacyjna (metodyka zarządzania relacjami)
C.E.T – koncepcja zdarzeniowa (met. zarządzania zdarzeniami)
BeGaT – koncepcja strategiczna (met. zarządzania grami)

*
PROGRAM: 3_U....2 x 3 dni; 2 czw – 2 pt – 2 sob
Język ciała i komunikacja niewerbalna w ujęciu wizerunkowym
O języku, mowie ciała – napisano i powiedziano już bardzo wiele, z wyjątkiem rzeczy
najważniejszych:
• jak opanować sztukę posługiwania się ciałem, by być w pełni naturalnym, a przez
to wiarygodnym,
• jak świadomie kierować emocjami innych ludzi, za pomocą konkretnych stylów
gestykulacji,
• jak najskuteczniej budować swój wizerunek – kreując konkretne nawyki
gestykulacyjne.
I tego właśnie dotyczy ten program.

*
PROGRAM: 4_Z....3 x 3 dni; 3 czw –3 pt – 3 sob
Komunikat Otwarty – OPENCOMM
Dawno już skończył się czas – sprzedawania produktów – jest ich na wszelkich rynkach –
zbyt wiele.
Nie wszyscy jednak zauważyli, że czas kreowania potrzeb także dobiega końca,
• po pierwsze dlatego, że także ich jest zbyt wiele,
• po drugie szczególnie w czasach kryzysowych – następuję wyraźne
samoograniczenie wielu potrzeb.
Teraz rozpoczyna się era – kreowania relacji, ich nigdy zbyt wiele.
Teraz wygrywać będą ci,
• którzy potrafią błyskawicznie kreować relacje i skutecznie nimi zarządzać.
Kreowanie potrzeb i sam akt sprzedaży – jest w tym ujęciu – sprawą automatyczną,
wtórną.
OpenCOMM – to kwintesencja umiejętności miękkich, to techniki błyskawicznego
budowania relacji i nimi zarządzania.

*
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Informacje o wykładowcach

Piotr Tymochowicz
Konsultant partii politycznych, zarządów i prezesów wielu firm w zakresie kreowania wizerunku
i prowadzenia projektów negocjacyjnych oraz szeroko pojętej komunikacji, budowania relacji
i zarządzania nimi. Doradca kilku byłych marszałków RP, Prezydenta Juszczenki, oraz Prezydenta
Lwowa. Wieloletni praktyk w prowadzeniu i przygotowywaniu negocjacji handlowych i politycznych.
W Polsce zasłynął, dzięki najskuteczniejszej metodologii wyciągania ludzi z sekt religijnych,
ekonomicznych, potem jako twórca kompleksowego wizerunku Andrzeja Leppera. Ale również jako
współtwórca sukcesu Michała Wiśniewskiego oraz potem Piotra Rubika w showbiznesie.
Specjalista – terapeuta.
Twórca Teorii Wywierania Wpływu (Influence Exerting Theory), opartej na najnowszych
opracowaniach z zakresu: psychologii Gestalt, neuropsychologii, psychiatrii, psychologii
społecznej, języka ciała i międzynarodowej wersji języka migowego Gestuno. Założyciel
International Center of Consulting and Education GREENPOL oraz twórca wielu programów
autorskich. Trener – którego odbiegająca od akademickiej ex cathedra forma prowadzenia szkoleń
skłania uczestników do łamania utrwalonych stereotypów myślowych i behawioralnych
przyzwyczajeń.
Autor wielu innowacyjnych koncepcji: m.in. nowego ujęcia analizy transakcyjnej w zastosowaniu do
analizy osobowościowej, modelu multitripleksowym, klasyfikacji taktyk i strategii negocjacyjnych
i manipulacyjnych. Propagator metod strumieniowych w Polsce.
Założyciel pierwszej w Polsce szkoły metod kreatywnego sterowania pamięcią, wykorzystujących
naturalne właściwości ludzkiego umysłu.
Autor licznych artykułów naukowych i publicystycznych w tym bestsellera „Biblia Skuteczności“.
Studiował Fizykę Teoretyczną na Uniwersytecie Warszawskim, praktykował wielokrotnie
w Hahn-Meitner Institut, specjalizował się w terapiach dla ludzi autystycznych.

*
Uwaga:
Treść zawartości merytorycznej szkoleń jest objęta zakazem jej powielania.
Prawa autorskie:
–
Wszystkie zawarte treści w ofercie, jak również wygłaszane podczas szkoleń treści są własnością intelektualną
prowadzących i nie można bez ich zgody powielać ani wykorzystywać w inny sposób.
–
Zakaz powyższy nie dotyczy cytowania autorów z powoływaniem się na źródła w merytorycznym opracowaniu
programu.
Jeśli odbiorca tej wiadomości nie jest jej zamierzonym adresatem, pracownikiem lub pośrednikiem upoważnionym do jej przekazania
adresatowi, niniejszym informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie niniejszej
wiadomości jest zabronione. Jeżeli zatem wiadomość ta została odczytana omyłkowo, prosimy o bezzwłoczne zawiadomienie
nadawcy w trybie odpowiedzi na niniejszą wiadomość oraz o usunięcie wszystkich kopii niniejszej wiadomości. Zarząd i Rada
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Programowa Galicyjska Szkoła Zdrowia.

UWAGA:
dla PROGRAMU 1_S umowa na piśmie nie jest wymaganą!
Obowiązują jednak jej warunki z kwalifikacją uczestnika 'kto
pierwszy – ten lepszy' z przesłaniem skanu dowodu wpłaty wg
UMOWY na adres e-mail: ....@gszz.info i jego okazaniem przed
wejściem na Salę Kongresową restauracji hotelu ASPEL.
UMOWA strona 1/2
zawarta pomiędzy GALICYJSKA SZKOŁA ZDROWIA (OPP, wpis do rejestru ‘SYRIUSZ’ instytucji
szkoleniowych; nr 2.12/00140/2007), z siedzibą; 31-202 Kraków, ul. Prądnicka 31/parter, zwanym
dalej Organizatorem
a ...................................................................................................................................................
(nazwa podmiotu/firmy)
.....................................................................................................................................................
(adres siedziby firmy)
....................................................................................................................................................
NIP/ REGON
Dane kontaktowe: tel./fax., e-mail: ................................................................................................
reprezentowana przez ..................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
zwanym dalej Zgłaszającym.
Ogólne warunki płatności i uczestnictwa w szkoleniu.
Zgłaszający kieruje na szkolenie otwarte poniższe osoby:
Nazwa szkolenia
(zakreślić)
TRENING SUKCESU
*1_S lub 2_O lub 3_U lub 4_Z.
1.

l.p.
Termin

Imię i nazwisko

Stanowisko

1.

…………….. 2.
3.

Zgłaszający zobowiązuje się opłacić szkolenie za 1 osobę w kwotach wskazanych w
dziale INFORMACJE I ZGŁOSZENIA niniejszej oferty a oznaczone do Umowy
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symbolem (ZAKREŚLIĆ):
1_S lub 2_O
lub 3_U
lub 4_Z;
brutto
(w
tym VAT 23%)
Wpłaty należy dokonać na konto: BPH PBK Oddział/ Kraków, ul. Mazowiecka 25 Nr r-ku: 30 1060
0076 0000 3200 0090 3623, przez fax. przekaże dowód wpłaty Organizatorowi. Cała kwota za
szkolenie winna być wpłacona po potwierdzeniu przez Organizatora udziału Zgłaszającego
w szkoleniu, nie później jednak niż 3 dni robocze przed terminem szkolenia.
2.

Organizator potwierdza (e-mail/faksem) udział w szkoleniu nie później niż 5 dni roboczych
przed wyznaczonym terminem.

3.

Organizator zobowiązuje się przeprowadzić szkolenie zgodnie z ofertą i zapewnić
uczestnikom materiały szkoleniowe, noclegi i catering, (wg oferty).

4.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w terminie podanym w punkcie 1,
z przyczyn niezależnych. W takim przypadku Organizator proponuje w ciągu tygodnia inny
termin realizacji szkolenia.

UMOWA

strona 2/2

5. Zgłaszający może wycofać zgłoszenie udziału w szkoleniu (w formie pisemnej), bez
ponoszenia kosztów, w terminie 10 dni roboczych przed wyznaczonym terminem szkolenia.
Przy rezygnacji do 3 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia szkolenia Zgłaszający zapłaci
50% kwoty wymienionej w punkcie 1.
6. W przypadku nieobecności na szkoleniu zgłoszonych osób Zgłaszającemu nie przysługuje
zwrot kwoty określonej w punkcie 1.
7. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z deklaracją uczestnictwa w szkoleniu i uznania
należności z zastrzeżeniem punktu 5 i 6. Niniejsza umowa staje się obowiązująca po
potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia i terminu szkolenia przez Organizatora. Zgłaszający
upoważnia Organizatora do wystawienia FA VAT bez podpisu.
8. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z roku
1997, nr 133, poz. 883), Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych przez Organizatora w celu organizowania i realizacji szkoleń.

Data, miejscowość

pieczątka i podpis Zgłaszającego

…………………………

………………………………………………...........

Data, miejscowość

pieczątka i podpis Organizatora

…………………………

………………………………………………………
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