
 

 

 

 

Informacje dotyczące XV Zjazdu Trenerów, Spytkowice 2017 

 

1. Organizatorzy 

Organizatorem wakacyjnego trenerskiego wyjazdu do Spytkowic jest Małopolski Klub Trenerów 

Zarządzania MATRIK, funkcjonujący w ramach działalności Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów 

Zarządzania MATRIK z siedzibą w Krakowie, ul. Wrocławskiej 10/3 

 

Personalnie organizacją Zjazdu zajmują się członkowie SKiTZ MATRIK:  

 

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

Julia  GÓRECKA  501-38-86-21,  julia.gorecka@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 trzy dni.  

 

3. Termin i miejsce zjazdu 

07-09 lipca 2017 r. – stałym corocznym terminem, ustalonym podczas pierwszego zjazdu, jest drugi 

weekend lipca uznany za optymalny termin w kontekście organizacji pracy zawodowej i planów 

wakacyjnych. 

Miejsce: Hotel  Kompleks „BESKID” - Spytkowice 135 A  (Spytkowice koło Rabki) 

        www.narty.spytkowice.pl 

 



 

 

 

 

 

4. Plan merytoryczny 

Szczegółowy plan zjazdu przesyłany jest w osobnym pliku. 

Uczestnicy zjeżdżają się w piątek od rana. Im wcześniej w piątek uczestnik ma możliwość przyjechać 

do Hotelu, tym ma dłuższy czas na skorzystanie z infrastruktury Hotelu (patrz: strona www i plan 

wyjazdu) oraz uczestnictwa w nieformalnej części integracyjnej. Ważne, żeby wszyscy dojechali do 

Hotelu do godz. 17.00, ponieważ  od 17.30 - 20.00 odbędą się już trzy równoległe warsztaty dla 

uczestników (nr 1-3). 

Jednak już w piątek wczesnym popołudniem przewidziana jest nowa inicjatywa, której autorem 

jest Sławek Młynarczyk – I Bieg Trenera! 

Przewidywanych jest łącznie 11 warsztatów: 3 równolegle po 2 i pół godziny zegarowe w piątek po 

południu (nr 1-3) oraz 8 warsztatów po 3 i pół godziny w sobotę: dwie tury po 4 warsztaty: pierwsza 

przed południem (nr 4-7) i druga po południu ( nr 8-11).  

Przy wyborze warsztatów równoległych decydować będzie kolejność zgłoszeń na warsztat.  

Zapisy na warsztaty będą prowadzone wg zasady: 

 

 w pierwszej kolejności wybierają osoby prowadzące jeden z warsztatów (jako uznanie za 
wkład merytoryczny wnoszony w zjazd) oraz organizatorzy zjazdu – tzw. lista preferencyjna 

 

 następnie osoby w kolejności zapisów na Zjazd = w kolejności wpłat na Zjazd  
 

W piątkowy wieczór natomiast zorganizujemy, jak w ubiegłych latach, wieczór gier. Proszę zatem 

chętnych o zgłaszanie chęci przywiezienia fajnej gry planszowej, karcianej lub innej i koordynacji 

stolika, przy którym uczestnicy będą mogli pograć. UWAGA! Ważne, żeby zaproponować takie gry, 

gdzie szybko tłumaczy się zasady, a rozgrywka jednorazowa trwa 15-40 minut. Chodzi o to, żeby w 

około 2-3 godziny uczestnicy mogli wziąć udział w kilku grach i poznać różnych uczestników Zjazdu 

przechodząc między stolikami. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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 Zjazdu, dla osób, które uiszczą opłatę do 30 kwietnia 2017 r., wynosi:  

250 PLN - dla uczestnika będącego członkiem SKiTZ MATRIK i równocześnie prowadzącego warsztat 

na Zjeździe 

300 PLN - dla uczestnika nie będącego członkiem SKiTZ MATRIK, ale prowadzącego warsztat na 

Zjeździe lub odwrotnie: nie prowadzącego warsztatu na Zjeździe, ale będącego członkiem SKiTZ 

MATRIK 

350 PLN - dla uczestnika nie będącego członkiem SKiTZ MATRIK i nie prowadzącego warsztatu na 

Zjeździe 

Dla osób, które dokonają wpłaty po 30 kwietnia 2017 r. (w przypadku wolnych miejsc, na co raczej 

nie należy liczyć z końcem kwietnia), koszt wynosi 450 PLN, niezależnie od statusu uczestnika. 

Zróżnicowanie kosztów wynika z 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 dwa tygodnie). W 

miarę możliwości zatem będę wdzięczny za jak najszybsze decyzje i wpłaty, bo ułatwia 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. 

 

UWAGA!! 

Dokonanie wpłaty = formalna rejestracja na Zjazd. Nie ma możliwości rezerwowania sobie miejsca 

bez dokonania pełnej wpłaty w wysokości zależnej od statusu uczestnika! 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

Co czeka uczestnika w ramach Zjazdu: 

 

 dwie doby pobytu w Hotelu Beskid w pokojach dwu- lub trzyosobowych ze śniadaniami 

 uczestnictwo we wszystkich przewidzianych warsztatach (z uwzględnieniem równoległości 
warsztatów) oraz zorganizowanej integracji w piątek 

 korzystanie bez ograniczeń z hotelowego basenu 

 zabawę, jedzenie i picie przy muzyce na żywo w Karczmie „Siwy Dym” w sobotnią noc (do 
kwoty 30 zł. od osoby, powyżej tej kwoty rachunek regulowany jest przez każdego uczestnika 
indywidualnie na miejscu) 

 dojazd autokarem z Hotelu do „Siwego Dymu” i powrót do Hotelu 

 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 śniadaniem) – we własnym zakresie. Jednak, jak poprzednio, założyliśmy 

wariant wykupienia obiadu w sobotę w Hotelu. Dlatego przy zgłoszeniu będę  prosić o deklarację, kto 

chciałby mieć obiad na miejscu (obiad w formie bufetu). Wpłaty za obiad (35 PLN) będą zbierane przy 

rejestracji na recepcji. 

 

6. Organizacja dojazdu i pobytu 

 

Dojeżdżamy i wracamy na własną rękę. Z dworca RDA w Krakowie jeżdżą busy do Spytkowic (mniej 

więcej co 3 godziny). Czas podróży około 1 h 30 min.  

 

Jednak dobrym zwyczajem stały się deklaracje, kto jedzie samochodem, o której godzinie może 

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

ułatwieniu dojazdu „niezmotoryzowanym”. W stronę powrotną w praktyce nikt nie został „skazany” 

na bus, co jest ważne, bo o ile z Krakowa wyjechać nie ma problemu, to do Krakowa busy wracają 

nieregularnie i z niespodziankami (np. pominięcie Spytkowic). Od ostatnich zjazdów wszystkim już 

udaje się tak dograć, żeby jechać samochodami. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Pokoje są dwu- i trzyosobowe. Dlatego przy zgłoszeniu proszę deklarować, z kim chcę być w pokoju. 

W miarę możliwości będę chciał realizować Wasze oczekiwania. Proszę też o deklaracje, kto może być 

w „trójce”, ponieważ wykorzystamy wszystkie wolne miejsca. Jest jeszcze 6 pokoi „jednoosobowych” 

z łóżkiem małżeńskim. W praktyce jednak, aby zyskać miejsca, będą one traktowane jako „dwójki” 

dla par.  

W momencie, gdy będzie już ustalone, jakie warsztaty przewidziane są na piątek i sobotę (do 10 

kwietnia), osoby zgłoszone i zgłaszające się będę prosił o wypełnienie tabeli, którą będę rozsyłać, a 

która bardzo ułatwia organizację. 

 

Piotr Wiroński 

 


