Zapraszamy Pastwa do udziau w 21-godzinnym kursie pt.:

„Rodzina z problemem alkoholowym i problemem
przemocy – praktyczne aspekty i lokalny system pomocy”
UWAGA!!! – prosimy o wybór zaj drugiego dnia:
ZI lub GKRPA – wskaza na kracie zg oszeniowej

Termin:

22-25 marca 2020 r. (od niedzieli do rody - 4 dni) w Bukowinie Tatrzaskiej
Miejsce:

Centrum Rekreacji i Biznesu „Grand Stasinda”
ul. Karpciny 5a, 34-530 Bukowina Tatrzaska
https://www.grandstasinda.pl
Hotel „Grand Stasinda” poo ony jest w bajecznym otoczeniu Tatr, nieopodal trasy na ys Polan .
W cenie szkolenia nieograniczony dost p do Strefy Welness&Spa (nowoczesny basen, sauny, jacuzzi,
grota solna)

Odbiorcy:
Program zosta przygotowany w szczeg lnoci dla przedstawicieli Urzdw Miast i Gmin, w tym
Wjtw/Burmistrzw/Prezydentw, cz onkw i przewodniczcych Gminnych Komisji Rozwizywania Problemw
Alkoholowych (GKRPA), Pe nomocnikw ds. przeciwdzia ania przemocy w rodzinie, kierownikw OPS, pracownikw
socjalnych, kuratorw, policjantw, stranik w miejskich, przedstawicieli s uby zdrowia, dyrektorw i pedagogw
szkolnych, pracownikw punktw konsultacyjnych oraz innych osb zainteresowanych tematyk kursu i chccych
podnie swoje kwalikacje w tym zakresie.

ZAWIADCZENIE:

Uczestnicy otrzymuj dwa dokumenty: za wiadczenie o uko czeniu kursu zgodne z wymogami MEN** oraz certy kat
wystawiony przez Studio Prolaktyki Spoecznej, jako Niepubliczn Placwk Kszta cenia Ustawicznego, po wiadczaj cy
uko czenie kursu, sygnowany przez Wykadowców, z zakresu prolaktyki i rpa, w oparciu o wymg art. 4 1 ust. 4 ustawy o
wychowaniu w trze wo ci (wymg odbycia przeszkolenia przez cz onk w KRPA), z zakresu art. 6 ust. 2 ustawy z o
przeciwdziaaniu przemocy w rodzinie.

CELE I KORZYCI Z KURSU:

I.

Uporz dkowanie wiedzy w zakresie realizacji procedury zobowi zania do leczenia odwykowego Lepsze rozumienie oporu
klientw oraz trudno ci w motywowaniu ich do podjcia leczenia odwykowego.
II. Zdobycie wiedzy na temat aktualnych trend w w leczeniu uzalenienia od alkoholu
III. Dostarczenie podstawowej wiedzy niezbdnej do zajmowania si problematyka alkoholow w swoim rodowisku
lokalnym.
IV. Nabycie b d ugrutnowanie umiej tno ci postpowania w razie konieczno ci pracy ze sprawc przemocy w rodzinie
V. Uzyskanie wiedzy na temat instytucji prawno-karnych dotycz cych pomocy osobom pokrzywdzonym przemoc w rodzinie

CENA KURSU I INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Koszt uczestnictwa 1 osoby w caym kursie:* 1490 z od osoby.
* do podanej ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w kursie jest nansowane ze rodków
publicznych. W przeciwnym razie do powyszych cen zostanie doliczony podatek w wysokoci 23%.
Cena obejmuje:
– uczestnictwo w zajciach, materia y szkoleniowe, opieka logistyczna organizatora na miejscu,
– za wiadczenie o uko czeniu 21-godzinnego kursu na druku MEN** i certy kat po wiadczaj cy uko czenie kursu, sygnowany
przez Wyk adowc w, z zakresu pro laktyki i rpa, w oparciu o wym g art. 4 1 ust. 4 ustawy o wychowaniu w trze wo ci (wymg
odbycia przeszkolenia przez cz onk w KRPA), z zakresu art. 6 ust. 2 ustawy z o przeciwdzia aniu przemocy w rodzinie – na druku
Studia Pro laktyki Spo ecznej,
– zakwaterowanie wraz z wyywieniem – 3 noclegi ze niadaniem, (pokoje 2-4 osobowe). Pokoje 1 osobowe- dodatkowo p atne. 3
obiady, 2 kolacje – uroczysta oraz regionalna, serwis kawowy, wycieczka piesza z przewodnikiem. Dojazd we w asnym zakresie.
Parking p atny.
- W cenie szkolenia nieograniczony dostp do Strefy Welness&Spa (nowoczesny basen, sauny, jacuzzi, grota solna)
Termin i godziny zaj: 22-25.03.2020 r. w Bukowinie Tatrza skiej
Miejsce zaj : Hotel Grand Stasinda, ul. Karpciny 5a, 34-530 Bukowina Tatrza ska, https://www.grandstasinda.pl

** Warunki zaliczenia kursu. Form zaliczenia kursu jest przynajmniej 75% obecnoci na zaj ciach szkoleniowych. Podstaw do sporz dzenia
protokou zaliczenia jest imienna lista obecnoci podpisywana kadorazowo przez s uchacza. Po zaliczeniu kursu suchacz otrzymuje „Zawiadczenie
o ukoczeniu kursu” wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporz dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kszta cenia
ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).

„Rodzina z problemem alkoholowym i problemem
przemocy – praktyczne aspekty i lokalny system pomocy”
22.03.2020r. (niedziela)
DZIE PIERWSZY
Przyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia od godz. 15.00
w Centrum Rekreacji i Biznesu „Grand Stasinda”

23.03.2020 r. (poniedziaek)
DZIE DRUGI
07.00-09.00 niadanie (13.00-14.00 Obiad)
09.00 Powitanie, rozpoczcie szkolenia:
09.00-15.30
Psychologiczny portret rodziny z problemem alkoholowym i problemem przemocy:
I.

Rodzina problemowa – zaburzony system rodzinny

II.

Osoba krzywdzona – czy ma szans ochroni si przed przemoc ?

III.

Dzieci – zapomniane o ary wojen domowych;

IV.

Osoba stosuj ca przemoc

V.

rd a przemocy.

Od 15.30 Odpowiedzi na pytania i konsultacje indywidualne z Wyk adowc
15:30–19:00 Czas wolny. Dla zainteresowanych mo liwo korzystania z basenw termalnych „Termy
Bukowina” (dodtakowo platne)
Od 19:30 Uroczysta kolacja bankietowa, czas przy kolacji umili oprawa muzyczna DJ.

24.03.2020. (wtorek)
DZIE TRZECI
07.00-09.00 niadanie (13.00-14.00 Obiad)
09.00-15.30 Zajcia do wyboru: (cz onkowie GKRPA):
Wp yw uzale nienia na funkcjonowanie rodziny z problemem alkoholowym i metody
leczenia:
I.
Rodzina jako system. Cao jest czym wi cej ni tylko sum poszczeglnych osb.
II.
Regu y w rodzinie funkcjonalnej i dysfunkcyjnej.
III.
Rodzina z problemem alkoholowym. Obraz uzale nienia z perspektywy systemu rodzinnego.
IV.
Wp yw picia osoby uzale nionej na funkcjonowanie rodziny.
V.
Zaburzenia adaptacyjne a zjawisko wspuzale nienia.
VI.
Wp yw picia uzale nionego rodzica na funkcjonowanie dzieci.
VII.
Fazy przystosowania do ycia w rodzinie z problemem alkoholowym.
VIII.
Jak warto, a jak nie warto sobie radzi z pij cym czonkiem rodziny?
IX.
Gdzie i kiedy zaczyna si zmiana?
X.
Dlaczego warto i gdzie szuka pomocy?
09.00-15.30 Zajcia do wyboru: (cz onkowie ZI):
Prawne aspekty przeciwdzia ania krzywdzenia dzieci – procedury zabezpieczenia dziecka w
sytuacji zagro enia w tym procedura odebrania w zwizku z przemoc w rodzinie:
I.
Analiza de nicji „przemoc w rodzinie” i „czonek rodziny” w porwnaniu do de nicji „przemoc
domowa” oraz kontekst klasy kacji prawnokarnej zjawiska przemocy – akty prawne tworz ce
system przeciwdziaania przemocy.
II.
Podmiotowo dziecka – prawa i obowi zki dziecka; dziecko jako podmiot dziaa s u b w
szczeglnoci zespow interwencyjnych.
III.
Dziaania podejmowana w sprawach rodzinnych w zakresie krzywdzenia dzieci:
 Zabezpieczenie dziecka w sytuacji przemocy w rodzinie – tryb art. 12a uppr, zabezpieczenie
przez policj , czynnoci kuratora s dowego; dziaania instytucji w sytuacji zagro enia ycia,
zdrowia dziecka;
 Wniosek do s du o wgl d w sytuacj rodzinn , czy wniosek do s du o zobowi zanie do
okrelonego zachowania – wzory pism;
 Post powania dotycz ce wadzy rodzicielskiej – ograniczenie, pozbawienie, zawieszenie oraz
udzielenie pomocy; skutki prawne wynikaj ce z r nych form ingerencji we wadz
rodzicielsk na stan prawny dziecka, mo liwoci dziaa instytucji;
Od 15.30 Odpowiedzi na pytania i konsultacje indywidualne
15:30–19:00 Czas wolny.
Od 19:30 Ognisko i kolacja Grilowa.

25.03.2020 r. (roda)
DZIE CZWARTY
7.00– 9.00 niadanie (Wykwaterowanie z pokoi do godziny 11.00 i zo enie baga y w baga owni hotelu)
9.00-13.30 Zajcia wspólne:
I.

Wypalenie zawodowe. Automotywacja.
1. De nicje motywacji. Przegl d koncepcji motywacji (Abraham Maslow, Frederic Herzberg,
David McClelland, Dilts)
2. Czynniki motywuj ce i demotywatory.
3. Budowanie wasnego zaanga owania. D enia le ce u podstaw motywacji: potrzeba
zdobywania, potrzeba tworzenia wi zi, potrzeba zrozumienia, potrzeba obrony.
4. Stres. De nicja stresu. Fazy stresu. rda stresu. Sposoby radzenia sobie ze stresem oraz
trategie dziaania.
5. Wypalenie zawodowe. Objawy wypalenia. Fazy wypalenia. Sposoby zapobiegania.
6. Metody przeciwdziaania rutynie.
II.
Organizacja pracy wasnej i zarz dzanie czasem.
1. Autodiagnoza zarz dzania czasem - regua PPP.
2. Zodzieje czasu.
3. Reguy zarz dzania czasem.
4. Wyznaczanie celu metod SMART.
5. Przegl d metod zarz dzania czasem i planowania.
6. Priorytetyzacja zada.
7. Wydajno i zakcenia w cyklu dobowym. Analiza ABC.
8. Matryca Eisenhowera.
III.
Udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej jako podstawowe narz dzie motywacyjne.
1. Czy negatywna informacja zwrotna mo e by konstruktywna?
2. Zasady udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej.
3. Feedback a ocena – r nice, puapki.
4. Modele udzielania informacji zwrotnej (FUKOS, UF, model kanapkowy, komunikat JA, model
Z).
13.30 Wrczenie certykatów ukoczenia szkolenia
Od 13.30 Obiad

Regulamin kursu
§1
1. Regulamin kursw zwany dalej Regulaminem, okrela oglne
zasady organizacji i tok kursw oraz zwizane z nimi prawa i
obowi zki uczestnikw kursu.
2. Regulamin ustala oglne zasady rekrutacji Uczestnikw na
kursy organizowane przez Studio Pro laktyki Spoecznej w
ramach kursu.
§2
Uczestnikiem kursu moe zosta osoba, ktra posiada
wyksztacenie minimum rednie.
§3
Kursy mog by prowadzone w formie stacjonarnej we
wskazanych miejscach na harmonogramie kursu.
§4
Studio Pro laktyki Spoecznej zobowizane jest do zapewnienia:
1) kadry dydaktycznej, posiadajcej kwali kacje odpowiadajce
rodzajowi prowadzonych zaj ;
2) sal dydaktycznych i wyposaenia niezbdnego do
prawidowej realizacji programu kursw;
3) obsugi administracyjno-technicznej kursw.
§5
1. Kursy s prowadzone w jzyku polskim.
2. Kursy prowadzone s wedug autorskich programw kadry i
Studio Pro laktyki Spoecznej.
§6
1. Udzia uczestnik w w kursach jest odpatny. Wysoko opat
za kursy ustala Studio Pro laktyki Spo ecznej.
2. Kursy mog by
nansowane lub do nansowane przez
instytucje zewntrzne, w tym ze rodkw pomocowych UE. W
takim przypadku wysoko opat za kursy ustala si z
uwzgldnieniem zasad nansowania lub do nansowania tych
kursw.
3. W wyjtkowych przypadkach, na wniosek Uczestnika kursu,
Dyrektor Studia Pro laktyki Spoecznej moe wyda decyzj  o
rozo eniu opaty za kurs na raty.
4. Niewniesienie opaty w wymaganym terminie skutkuje
wykreleniem z listy uczestnikw kursu.
§7
1. O zakwali kowaniu na kurs decyduje kolejno zgosze oraz
terminowe uiszczenie opaty za kurs.
2. Zgoszenia na kursy przyjmowane s elektronicznie lub
faksem.
3. Uczestnik kursu jest zobowizany wnie stosown opat za
wybrany kurs 7 dni przed rozpoczciem kursu. Opata za kursy
pobierana jest z gry. Niedotrzymanie terminu wpaty za kurs
mo e spowodowa skrelenie z listy Uczestnikw Kursu.
§8
1. Uczestnik kursu ma prawo do otrzymania certy katu
potwierdzajcego uczestnictwo w kursie, ktry wydawany jest
po zakoczeniu kursu przez Studio Pro laktyki Spoecznej oraz
zawiadczenie o ukoczeniu kursu zgodne z wymogami MEN.
2. Form zaliczenia kursu jest przynajmniej 75% obecnoci na
zajciach szkoleniowych. Podstaw do sporzdzenia protokou
zaliczenia jest imienna lista obecnoci podpisywana
kadorazowo przez s uchacza. Po zaliczeniu kursu suchacz
otrzymuje „Za wiadczenie o ukoczeniu kursu” wg wzoru z
Rozp. MEN z dnia 11 stycznia 2012 r., Zacznik nr 5 (Dz. U. Nr
34 poz. 186). Przy odbiorze nale y okaza dokument tosamoci
ze zdjciem.
3. Certy kat ukoczenia kursu, o ktrym mowa w ust. 1,
podpisuje dyrektor Studio Pro laktyki Spoecznej oraz

wykadowca lub wykadowcy prowadzcy kurs. Za wiadczenie o
ukoczeniu kursu zgodne z wymogami MEN podpisuje dyrektor
Studia Pro laktyki Spoecznej.
§9
Uczestnik kursu zostaje skrelony z listy uczestnikw kursu w
przypadku:
1) rezygnacji z kursu;
2) niewniesienia opaty za kurs w terminie Regulaminu;
3) nieprzestrzegania Regulaminu.
§ 10
1. Uczestnik kursu mo e zrezygnowa z kursu na 14 dni przed
rozpoczciem kursu.
2. Rezygnacja po wniesieniu opaty za zajcia, ale przed
terminem 14 dni rozpoczcia kursu jest rwnoznaczna ze
zo eniem wniosku o zwrot wpaty.
3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie w terminie
krtszym ni 14 dni od daty rozpoczcia kursu, Uczestnikowi nie
przysuguje zwrot wpaconej kwoty.
§ 11
1. Uczestnik kursu ma prawo do otrzymania faktury za kurs.
2. Uczestnik kursu mo e wyst pi z wnioskiem o wystawienie
faktury na inny podmiot. Wwczas naley wystpi z wnioskiem
o wystawienie faktury nie p niej ni 15 dni przed rozpocz ciem
kursu lub wskaza patnika w karcie zgoszeniowej.
3. Za dat dokonania patnoci uznaje si dzie wpywu
patnoci na rachunek.
4. Faktury wymienione w ust. 3 wydawane s w dniu
rozpoczcia kursu lub na prob Suchacza przesyane poczt na
wskazany adres.
§ 12
1. Istnieje mo liwo stworzenia programu kursu na zamwienie
instytucji.
2. W celu zamwienia kursu lub szkolenia dla instytucji naley
skontaktowa si z Biurem Studia Pro laktyki Spoecznej w
Krakowie.
§ 13
1. Wypeniajc Formularz Zgoszeniowy Uczestnika kursu w
wersji papierowej, Suchacz wyra a zgod na umieszczenie jego
danych osobowych w bazie Studia Pro laktyki Spoecznej oraz
na ich przetwarzanie w celu realizacji usugi edukacyjnej. Brak
zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemoliwia
wykonanie usugi przez Studio Pro laktyki Spoecznej.
2. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika kursu w
zakresie promocyjno-informacyjnym jest moliwe jedynie w
przypadku wyraenia przez Uczestnika kursu dodatkowej zgody
na otrzymywanie informacji o aktualnej dziaalnoci Studia
Pro laktyki Spoecznej oraz o wydarzeniach edukacyjnych,
kulturalnych, popularno-naukowych, organizowanych przez
Studio Pro laktyki Spoecznej.
3. Uczestnik kursu ma prawo wgldu do swoich danych
osobowych, poprawiania ich oraz dania usunicia.
4. Uczestnik kursu ponosi odpowiedzialno za podanie
nieprawdziwych danych osobowych.
5. Dane osobowe s chronione zgodnie z ustaw z dnia 29
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych w sposb
uniemoliwiajcy dostp do nich osobom trzecim.
§ 14
Zmiana Regulaminu wymagaj formy pisemnej.

§ 15
Regulamin wchodzi w ycie z dniem 1 kwietnia 2017r.

………………………………………………………………..
(piecz tka plac wki kszta cenia ustawicznego,
placwki kszta cenia praktycznego
lub o rodka doskonalenia
i doskonalenia zawodowego)

ZAWIADCZENIE
o ukoczeniu kursu
Za wiadcza si, e Pan/i ………………………………………………………………………...............................................
(imi/imiona i nazwisko)
...........................................
(data urodzenia)

..........................................
(miejsce urodzenia)

…………………………
(numer PESEL1))

uko czy /a kurs …………………………………….................................................................................................................
(nazwa kursu)
…………………………………………………………………………………… w wymiarze …………………….. godzin
prowadzony przez ……………..………………………………………………………………………………………….…..
………..….………………………….........................................................................................................................................
(nazwa i adres plac wki kszta cenia ustawicznego,
placwki kszta cenia praktycznego
lub o rodka dokszta cania i doskonalenia zawodowego)

Za wiadczenie wydano na podstawie § 18 ust. 2 rozporz dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r.
w sprawie kszta cenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).

................................................................................
(miejscowo  , data)

.............../20.....
Nr r. 2)
..................................................................................
(piecz tka i podpis dyrektora
placwki kszta cenia ustawicznego,
placwki kszta cenia praktycznego
lub o rodka dokszta caniai doskonalenia zawodowego)

___________________________














1. W przypadku osoby, kt ra nie posiada numeru PESEL, nale y wpisa nazw i numer dokumentu potwierdzaj cego jej to samo .
2. Wpisa numer z ewidencji za wiadcze prowadzonej przez plac wk kszta cenia ustawicznego, plac wk kszta cenia praktycznego lub o r
doskonalenia zawodowego.





 

 





......................................................... data

KARTA ZG OSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU
NAZWA FORMY DOSKONALENIA: „Rodzina z problemem alkoholowym i problemem przemocy – praktyczne aspekty i
lokalny system pomocy”
TERMIN I MIEJSCE: 22-25 marca 2020 r. - Hotel Grand Stasinda, ul. Karp ciny 5a, 34-530 Bukowina Tatrzaska,
https://www.grandstasinda.pl

Imi/imiona i nazwisko
Telefon kom rkowy
e-mail
Data urodzenia
Wojewdztwo
Miejsce urodzenia
Miejsce pracy
PESEL uczestnika
Zajmowane stanowisko
Wycieczka z przewodnikiem po Bukowinie Tatrzaskiej TAK/ NIE* - * niew aciwe skreli
Zajcia do wyboru GKRPA/ZI
UWAGA!!! – NALE Y WYBRA GRUP (waciwe podkreli ): ZI lub GKRPA
Koszt uczestnictwa 1 osoby: 1490 z * od osoby.
* do podanej ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w kursie jest
podatek w wysoko ci 23%



nansowane ze rodkw publicznych. W przeciwnym razie do powyszych cen zostanie doliczony

Cena obejmuje:

– uczestnictwo w zajciach, materiay szkoleniowe, opieka logistyczna organizatora,
– zawiadczenie o ukoczeniu kursu na druku MEN i certykat powiadczajcy ukoczenie kursu, sygnowany przez Wykadowcw, z zakresu
prolaktyki i rpa, w oparciu o wymg art. 41 ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzewoci (wymg odbycia przeszkolenia przez cz onkw
KRPA.) oraz art. 6 ust. 2 ustawy o przeciwdzia aniu przemocy w rodzinie – na druku Studia Prolaktyki Spoecznej,
– zakwaterowanie wraz z wyywieniem – 3 noclegi ze niadaniem, (pokoje 2-4 osobowe). Pokoje 1 osobowe- dodatkowo p atne. 3 obiady, 2 kolacje
– uroczysta oraz regionalna, serwis kawowy, wycieczka piesza z przewodnikiem. Dojazd we wasnym zakresie. Parking patny.

-

W cenie szkolenia nieograniczony dost p do Strefy Welness&Spa (nowoczesny basen, sauny, jacuzzi, grota solna)

Faktur VAT prosz wystawi na:
NABYWCA:________________________________________ ADRES: ____________________________________________ NIP: _____________________
ODBIORCA:______________________________________ ADRES: _____________________________________________ NIP: ______________________
Wyraam zgod na przetwarzanie moich danych osobowych przez Suprema Lex CSKiS oraz Studio Prolaktyki Spoecznej dla potrzeb
zg oszonego uczestnictwa w konferencji, zgodnie z ustaw z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133,
poz. .883). Wyra am zgod na otrzymywanie informacji o kursach, szkoleniach i us ugach rmy Suprema Lex CSKiS oraz Studio Prolaktyki
Spoecznej w rozumieniu ust. z dnia 18 lipca 2002 r. o wiadczeniu us ug drog elektroniczn na adres e-mail. Dane nie b d przekazywane
podmiotom trzecim.

Data ___________________________________
Podpis uczestnika________________________________
Piecz i podpis Zg aszaj cego oraz Instytucji zg aszaj cej ______________________________________
Owiadczam, i rodki wydatkowane na w/w kurs pochodz w co najmniej 70% ze rodkw publicznych w rozumieniu ustawy o
nansach publicznych.

Piecz i podpis Zg aszaj cego oraz Instytucji zg aszaj cej ______________________________________
Kart zg oszenia prosimy przes a faksem: tel./fax: (12) 636-92-85 lub fax.: (12) 626-94-40 do dnia 14.02.2020 r.
Wys anie formularza zg oszeniowego jest jednoznaczne z potwierdzeniem udzia u w szkoleniu i akceptacj regulaminu szkole
dostpnego na stronie ww.sps.org.pl
Uwaga! Dysponujemy ograniczon liczb miejsc. O zakwalikowaniu decyduje kolejno zgosze .
Naleno  za udzia w szkoleniu naley przes a do dnia 06.03.2020 r. na konto:
Studio Prolaktyki Spo ecznej
BG BNP Paribas Bank Polska S. A. II O/ Kraków, nr rachunku 22 1600 1198 0002 0021 6455 1001

Wa ne! W przypadku rezygnacji ze szkolenia w formie pisemnej (faksem) po terminie 14.0
lub osoba zg aszajca rezygnacj ponosi 50% kosztów kwoty szkolenia, - niezalenie od p
w przypadku rezygnacji po terminie 10.02.2020 r. instytucja lub osoba zg aszajca rezygn
kosztów kwoty szkolenia, niezalenie od powodw rezygnacji.
Uwaga!!! Osoby zgoszone w ramach cen promocyjnych mog wycofa si

do 7 dni od wysania zgoszenia!!!

