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Informacje dotyczące VIII Zjazdu 
Śląskiego Klubu Trenerów Zarządzania MATRIK 

Jaworze, 21-23.04.2017 
 
 
1. Organizatorzy 
Organizatorem VIII Zjazdu Trenerów w Jaworzu, w dniach 21-23 kwietnia 2017 r. jest Śląski Klub Trenerów 
Zarządzania MATRIK, funkcjonujący w ramach działalności Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów 
Zarządzania MATRIK z siedzibą w Krakowie, ul. Wrocławskiej 11/3. 
 
Organizacją Zjazdu zajmuje się Grażyna Pławska we współpracy z Anną Górką:  
Grażyna Pławska  881 634 555 
Ania Górka  660 461 429 
Mail: slaski@matrik.pl 
Szczególne podziękowania dla Karina Indryka za wsparcie przy organizowaniu miejsca zjazdu. 
 
2. Uczestnicy 
Uczestnikami mogą być członkowie Stowarzyszenia MATRIK, uczestnicy regionalnych Klubów Trenerów  
z całej Polski, osoby związane ze Stowarzyszeniem (absolwenci i aktualni uczestnicy Kursów i Szkół 
Trenerów Zarządzania MATRIK) oraz inne osoby, które nie miały jeszcze okazji brać udziału w działaniach 
organizowanych przez MATRIK. W przypadku tej ostatniej grupy (osób zupełnie „nowych”) udział jest 
możliwy, jeżeli osoba ta jest znana innej osobie funkcjonującej w środowisku klubowym bądź matrikowym. 
Chcielibyśmy uniknąć zgłoszeń osób zupełnie nieznanych, ponieważ wyjazd ma charakter środowiskowy. 
 
3. Termin i miejsce zjazdu 

a. 21-23 kwietnia 2017 r. 
 

b. Miejsce: VILLA BARBARA Centrum Zdrowia i Rehabilitacji ul. Wczasowa 171, 43-384 Jaworze k/ 
Bielska Białej 
http://www.villabarbara.pl/ 

 
4. Plan zjazdu 
Zostanie przesłany w osobnym pliku. 
 
5. Koszt organizacji Zjazdu 
Osoby chcące brać udział w Zjeździe prosimy o zarejestrowanie się i dokonanie wpłaty w systemie Competit 
link do rejestracji: www.competit.pl/zgloszenie/1603/ 
 

Dokonanie wpłaty = formalna rejestracja na Zjazd. 
 

Każdy z Was, kto będzie miał taką potrzebę, otrzyma fakturę (kwota netto = brutto) !! 
 

http://www.competit.pl/zgloszenie/1603/
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Koszt wyjazdu, dla osób, które uiszczą opłatę do 05 marca 2017 r., wynosi:  
 
250 PLN - dla uczestnika będącego członkiem SKiTZ MATRIK i równocześnie prowadzącego warsztat lub 
event na Zjeździe 
 
300 PLN - dla uczestnika nie będącego członkiem SKiTZ MATRIK, ale prowadzącego warsztat lub event na 
Zjeździe lub odwrotnie: nie prowadzącego warsztatu lub eventu na Zjeździe, ale będącego członkiem SKiTZ 
MATRIK 
 
350 PLN - dla uczestnika nie będącego członkiem SKiTZ MATRIK i nie prowadzącego warsztatu lub eventu 
na Zjeździe 
 
35 PLN – dopłata do pokoju jednoosobowego. 
 
 

Dla osób, które dokonają wpłaty po 05 marca 2017 r. (w przypadku wolnych miejsc), koszt 
wynosi 450 PLN, niezależnie od statusu uczestnika. 
 
Zróżnicowanie kosztów wynika ze statutu i uchwał Stowarzyszenia MATRIK. 
 
6. Co czeka uczestnika w ramach Zjazdu: 
 

 dwie doby pobytu w Villa Barbara w pokojach dwu-osobowych, śniadanie 

 uczestnictwo we wszystkich przewidzianych warsztatach 

 obiad w sobotę 

 wspólna kolacja w sobotni wieczór 

 możliwość nawiązania kontaktów z trenerami z całej Polski 

 atrakcyjny sposób przekazywania przydatnej wiedzy 

 dobra zabawa  
 
Dojazd i wyżywienie (poza śniadaniami i sobotnim obiadem i kolacją) – we własnym zakresie.  
 
PRZYPOMINAM: Dokonanie wpłaty = formalna rejestracja na Zjazd. 
 
W cenie pokoje dwuosobowe. Można zarezerwować jedynką za dopłatą ( 35 PLN ). 
W miarę możliwości będę chciała realizować Wasze oczekiwania w zakresie współtowarzysza w pokoju. 
Po zgłoszeniu zostanie wysłana Tabela Uczestnika, celem doprecyzowania szczegółowych informacji. 
 

Zapraszamy serdecznie! 
Grażyna Pławska 

Anna Górka 
 

 


