
Informacje dotyczące XIV Zjazdu Trenerów, 

Podlesice 6-8 stycznia 2017 
 

 

 

1. Organizatorzy 

 

 

Organizatorem XIV Zjazdu Trenerów do Podlesic w dniach 06-08 stycznia 2017 r. jest 

Małopolski Klub Trenerów Zarządzania MATRIK, funkcjonujący w ramach działalności 

Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK z siedzibą w Krakowie, ul. 

Wrocławskiej 11/3. 

 

Personalnie organizacją Zjazdu zajmują się członkowie SKiTZ MATRIK:  

 

Piotr WIROŃSKI  602-47-58-17,  piotr.wironski@matrik.pl  

Julia GÓRECKA  501-38-86-21,  csr@matrik.pl  

 

 

2. Uczestnicy 

 

 

Uczestnikami mogą być członkowie Stowarzyszenia MATRIK, uczestnicy Małopolskiego 

Klubu Trenerów Zarządzania, uczestnicy innych 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 i ważne jest, z kim 

się spędza te dwa dni.  

 

 

 

3. Termin i miejsce zjazdu 

 

 

06-08 stycznia 2017 r. 

 

Miejsce: Hotel „Ostaniec” Podlesice k. Zawiercia, Podlesice 82,  www.ostaniec.com.pl  

         

 

 

4. Plan merytoryczny 

 

 

Szczegółowy plan Zjazdu przesyłany zostanie w osobnym pliku. 
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Uczestnicy zjeżdżają się w piątek od rana. Im wcześniej w piątek uczestnik ma możliwość 

przyjechać do Hotelu, tym ma dłuższy czas na skorzystanie w infrastruktury Hotelu (patrz: 

strona www i plan wyjazdu) oraz uczestnictwa w nieformalnej części integracyjnej. Ważne, 

żeby wszyscy dojechali do Hotelu przed godz. 17.00, ponieważ wówczas odbędzie się 

spotkanie organizacyjne, a zaraz po nim o 17.30 zaczynamy pierwszą turę warsztatów. 

Wieczorem w piątek będziemy integrować się na terenie hotelu. Przewidziane jest też 

Integracyjne Bingo. 

 

Natomiast w sobotę odbędą się dwie tury dłuższych warsztatów (po 3 godz. 30 min.). Jak 

zwykle już teraz proszę o zgłaszanie się trenerów chętnych poprowadzić warsztat (dołączona 

tabela w pliku dla chętnych do prowadzenia). Jeżeli ilość zgłoszeń przewyższy 

zapotrzebowanie, wówczas wybiorę te warsztaty do planu, które nie były jeszcze (lub 

ostatnio) realizowane na Klubie czy na poprzednich zjazdach. Proszę tu o zrozumienie przy 

podejmowaniu przeze mnie takich ewentualnych decyzji. Zgłoszenia chęci prowadzenia 

warsztatu przysyłajcie najpóźniej do 07 października, tak, by na co najmniej trzy miesiące 

przed imprezą mieć już pełny plan wyjazdu. Wówczas dopiero mogę zacząć zbierać zapisy 

uczestników na konkretne warsztaty. 

 

Przy wyborze warsztatów równoległych decydować będzie kolejność zgłoszeń na Zjazd.  

 

Zapisy na warsztaty będą prowadzone wg zasady: 

 

 w pierwszej kolejności wybierają osoby prowadzące jeden z warsztatów oraz 

organizatorzy zjazdu – tzw. lista preferencyjna 

 

 następnie osoby w kolejności zapisów na wyjazd = w kolejności wpłat – lista 

kolejności  

 

 

 

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/1614/  

 

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

 

 

Koszt wyjazdu, dla osób, które uiszczą opłatę do 30 października 2015 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 

http://www.competit.pl/zgłoszenie/1614/


 

Dla osób, które dokonają wpłaty po 30 października 2015 r. (w przypadku wolnych miejsc), 

koszt wynosi 450 PLN, niezależnie od statusu uczestnika. 

 

Zróżnicowanie kosztów wynika z faktu chęci wyróżnienia osób zaangażowanych w 

organizację Zjazdu, jak również członków Stowarzyszenia MATRIK 

 

 

Zależy nam (organizatorom) na bieżącym orientowaniu się w ilości zgłoszeń. 

Zarezerwowaliśmy cały Hotel spodziewając się dużej frekwencji (na ostatni Zjazd 68 miejsc 

zapełniło się w trzy tygodnie, a na Zjazd letni w półtora tygodnia). W miarę możliwości 

zatem będę wdzięczny za jak najszybsze decyzje i wpłaty, bo ułatwia to planowanie. Jednak 

proszę też o decyzje przemyślane. Organizacyjnie w niedługim czasie będziemy musieli 

dokonać przedpłat w Hotelu. Pragnę też zaznaczyć, że na mniej niż 3 tygodnie przed dniem 

rozpoczęcia Zjazdu nie będzie już możliwe odzyskanie kosztów wyjazdu. 

 

 

Co czeka uczestnika w ramach Zjazdu: 

 

 dwie doby pobytu w Hotelu „Ostaniec” w pokojach dwuosobowych ze śniadaniami 

 uczestnictwo we wszystkich przewidzianych warsztatach (z uwzględnieniem 

równoległości warsztatów) 

 zabawę, jedzenie i picie przy muzyce w sobotnią noc, w tym udział (czynny lub bierny 

) w V Zjazdowym Konkursie Karaoke  

 możliwość nawiązania kontaktów z trenerami z całej Polski 

 merytoryka, ale też dobra zabawa praktycznie przez całą dobę z niewielką przerwą na 

sen  

 

Dojazd i wyżywienie (poza śniadaniami i sobotnią kolacją) – we własnym zakresie. Jednak, 

jak poprzednio, założyliśmy wariant wykupienia obiadu w sobotę w Hotelu. Dlatego przy 

zgłoszeniu proszę o deklarację, kto chciały mieć obiad na miejscu (dania do wyboru dla 

chętnych). Wpłaty za obiad (30 PLN) będą pobierane od razu po przyjeździe w recepcji 

hotelu.  

 

Dokonanie wpłaty = formalna rejestracja na Zjazd. 

 

 

6. Organizacja dojazdu i pobytu 

 

Dojeżdżamy i wracamy na własną rękę. Hotel znajduje się zaraz przy drodze wojewódzkiej, 

więc problemu z dojazdem nie będzie nawet w zimie. Jednak, jak zawsze będę się starał tak 

dograć Wasze przyjazdy, żeby każdy mógł zabrać się z inną osoba zmotoryzowaną.  

 

Jak zwykle zatem proszę o deklaracje, kto jedzie samochodem, o której godzinie może 

wyjechać z Krakowa i ile osób może zabrać ze sobą. Wówczas pomogę w nawiązaniu 

kontaktu i ułatwieniu dojazdu „niezmotoryzowanym”. 

 

 

Pokoje są wyłącznie dwuosobowe. Nie ma „jedynek” ani „trójek”. W miarę możliwości będę 

chciał realizować Wasze oczekiwania w zakresie współtowarzysza w pokoju.  



Ale uwaga! Jeżeli ilość zgłoszeń będzie bardzo duża, to być może trzeba będzie wykorzystać 

również trzyosobowe apartamenty. Zobaczymy. 

 

W momencie, gdy będzie już ustalone, jakie warsztaty przewidziane są na piątek i sobotę (do 

07 października), osoby zgłoszone i zgłaszające się jako uczestnicy Zjazdu będę prosił o 

wypełnienie Tabeli Uczestnika, którą będę rozsyłać później, a która bardzo ułatwia 

organizację.  

 

 

 

 


