ROZWÓJ OSOBISTY &
CHODZENIE PO GÓRACH
z dofinansowaniem do 80%*

DROGA NA SZCZYT
SZKOLENIE WYJAZDOWE:
Zarządzanie Czasem i Zadaniami w
Praktyce
"Time & Tasks Management"

Czym jest DROGA NA SZCZYT?
Droga Na Szczyt to jedyny w swoim rodzaju,
intensywny wyjazd górsko-szkoleniowy w Tatry,
łączący rozwój osobisty, chodzenie po górach,
zabawę i wypoczynek. 7 dni obcowania z przyrodą i
pięknem polskich Tatr w kameralnej grupie,
podczas których nauczysz się najlepszych metod
zarządzania czasem i produktywności. A do tego
dobra zabawa i duża dawka pozytywnej energii.

Połączyliśmy przyjemne z pożytecznym!

Chodzenie po górach

Szkolenie

Zabawa i wypoczynek

Przykładowe trasy wędrówek*
Łysa Polana - Morskie Oko - Czarny Staw

Siwa Polana - Dolina Chochołowska - Kiry

Kiry - Jaskinie - Hala Ornak - Kiry

Łysa Polana - Dolina 5 Stawów - Łysa Polana

Kuźnice - Giewont - Dol. Strążyska

Kuźnice - Murowaniec - Kasprowy

Trasy wędrówek wybieramy i planujemy wspólnie w zależności
od oczekiwań i poziomu umiejętności grupy.
*Wyjścia w góry nie są obowiązkowe.

Zakres szkolenia

Poznasz najlepsze praktyczne narzędzia, techniki, triki i
metody zarządzania sobą w czasie, które podniosą Twoją
produktywność na wyższy poziom. Dowiesz się, jak
przygotować swoje środowisko pracy i jak organizować
swoje zadania aby skutecznie realizować swoje cele.

Nauczysz się wyznaczać cele w taki sposób, aby zwiększyć
szansę ich realizacji. Zdobędziesz praktyczne umiejętności w
zakresie: planowania dnia i tygodnia pracy, wyznaczania
priorytetów z perspektywy krótko i długoterminowej, pracy z
kalendarzem, planowania projektów oraz zarządzania energią.

Poznasz najlepsze sposoby na maksymalne skupienie i
koncentrację na zadaniach. Dowiesz się, jak radzić sobie ze
złodziejami czasu, w jaki sposób radzić sobie z dystraktorami,
jak zarządzać napływem informacji i zarządzać skrzynką
email oraz jak regenerować swoje siły i motywację do pracy.
Pełny program szkolenia dostępny na: www.mariusztomaszewski.pl/szkolenia

Harmonogram wyjazdu
Dzień 1

Zakwaterowanie w domkach
Sprawy organizacyjne
15:00 - 19:00 - I moduł szkolenia
Integracja uczestników

Dzień 2,4,6

Wyjście w góry (z trenerem dla
chętnych) lub czas wolny
(organizowany we własnym
zakresie)

Start - 14:00

Start - 7:00

Dzień 3,5
Start - 8:00

Dzień 7

8:00 - 13:00

8:00 - 16:00 - II i III moduł
szkolenia
po 16:00 - czas wolny /
integracja uczestników

8:00 - 12:00 - IV moduł szkolenia
Wykwaterowanie
Pożegnalny obiad
Pamiątkowe zdjęcie
Powrót do domu

Wybrane opinie uczestników:
Głębokie refleksje, płynna generacja wskazówek
na przyszłość i konkretna weryfikacja pewnych
istotnych punktów z przeszłości. Do tej pory muszę
przyznać, nie byłam zwolenniczką takich szkoleń,
wszystkie wrzucałam do worka pt. pranie mózgu,
gotowanie kiślu w głowie na średnim ogniu, ale to
szkolenie okazało się wyjątkiem przez duże W. A do
tego wspaniała, górska przygoda i zapierające
dech w piersiach widoki!Jadę za rok! :)

Agata Gryc
Fantastyczne przeżycie! Mariusz nie tylko daje
maxa w szkoleniu ale również dzieli się i zaraża
swoją pasją do gór. Wróciłem do domu z
pięknymi wspomnieniami, poznałem
niesamowitych przyjaciół i mam teraz nowe cele i
jasne plany, zarówno zawodowe jak i prywatne,
do realizacji na kilka najbliższych lat. Mariusz,
dziękuję za ten czas.

Dariusz Łysiak

To była moja pierwsza tego rodzaju wyprawa w
Tatry i pierwsze szkolenie takiego typu. Mariusz
jest świetnym trenerem jak również towarzyszem
w węrdrówkach po górach. Było to dla mnie
wyjątkowe doświadczenie i przeżycie. Począwszy
od wartości merytorycznej szkolenia i tego, co
dzięki niemu zyskałam, po wyjątkowe
wspomnienia ze szlaków i górskich schronisk.
Polecam każdemu!

Maria Frączek

Terminy i ceny
16-22 wrzesień 2019 (7 dni)

2509,20zł

Co zawiera cena?
wszystkie koszty związane z
organizacją i przeprowadzeniem
szkolenia (materiały
szkoleniowe, salki,
wynagrodzenie trenera itp.)
noclegi w domku górskim(za
symboliczną dopłatą 50zł za
cały okres wyjazdu).
śniadania i obiadokolacje
każdego dnia (za symboliczną
dopłatą 50zł za cały okres
wyjazdu).
opłaty za wstęp do parku
narodowego i opłaty
klimatyczne
ubezpieczenie turystyczne
uczestników
wsparcie po szkoleniu we
wdrożeniu umiejętności w
praktykę

Czego cena nie zawiera?
kosztów dojazdów
uczestników
dodatkowego cateringu na
czas pomiędzy posiłkami
wejściówek do
potencjalnych atrakcji
turystycznych
innych "zachcianek"
uczestników :)

Tylko 7 miejsc!
Zapisz się już
teraz!

Na życzenie uczestnika wystawiamy fakturę VAT na usługę szkoleniową

Dofinansowanie do 80%
Istnieje możliwość dofinansowania do wyjazdu
nawet do 80% wartości! Możesz go mieć już od
408zł netto! Zadzwoń na (+48) 883 329 608 lub
napisz do nas maila na biuro@mtc.pl a my
bezpłatnie i niezobowiązująco, sprawdzimy
wszelkie możliwości. Mamy na to aż 3 sposoby!
Pomożemy w zdobyciu dofiansnowania
(przygotowaniu i złożeniu wniosku).
Zorganizujemy i przeprowadzimy szkolenie
wyjazdowe, które spełni Twoje oczekiwania.
Pomożemy w rozliczeniu dofinansowania,
abyś nie musiał się o nic martwić.

Z nami dofinansowania są proste! :)

Gdzie śpimy?
Domki w Ośrodku Wypoczynkowym Kabel Zakopane

Wyjątkowo urokliwe miejsce blisko centrum
Zakopanego i wyjścia w góry w Kuźnicach!
Info na temat ośrodka: www.kabel-zakopane.pl

Poznaj trenera ;)

Mariusz Tomaszewski
Przedsiębiorca, trener biznesu, coach, psycholog. Pasjonat
rozwoju osobistego, żeglarstwa i chodzenia po górach.
Więcej o trenerze na stronie: www.mariusztomaszewski.pl

Masz pytania dot. wyjazdu?
Zadzwoń: 883 329 608
lub napisz na: biuro@mtc.pl

Więcej na: www.szkoleniawgorach.pl

Sprawdź również ofertę szkoleń
wjazdowych Lider Na Fali

Lider Na Fali to ekskluzywny, jedyny w swoim rodzaju,
intensywny wyjazd żeglarsko-szkoleniowy na Mazury,
łączący rozwój osobisty, żeglowanie, zabawę i wypoczynek.

Więcej na: www.lidernafali.pl

Oferta dla firm - szkolenia
outdoor dla Twojego zespołu
szukasz sposobu na integrację pracowników?
masz do zakomunikowania ważną wiadomość i chcesz
ją w jakiś sposób podkreślić lub uczcić?
potrzebujesz nowego, świeżego sposobu na szkolenia i
rozwój kompetencji?
chcesz docenić najlepszych pracowników?
myślisz o poprawie Employer Branding pracodawcy?
a może potrzebujesz przedyskutować z zespołem ważne
sprawy dotyczące Twojego biznesu, w kameralnym i
ustronnym miejscu, bez ścian z uszami? :)

Skontaktuj się z nami, powiedz o swoim pomyśle, a
my przygotujemy indywidualną ofertę dopasowaną
do Twoich potrzeb. Również inne formy
aktywności i krótsze wyjazdy!

