SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w warsztatach eksperckich
„NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE KULTURĄ” – edycja II dla dyrektorów instytucji kultury
Termin: 09.03.2020, godz. 10.00
Miejsce: Świdnicki Ośrodek Kultury, Galeria Fotografii, Rynek 44, 58-100 Świdnica
Warsztaty poprowadzi Anna Rudnicka – https://ankarudnicka.pl
Koszt warsztatów 180 zł – do końca lutego 2020, 230 zł – marzec 2020 (kwota brutto)
Zapisy: Penelopa Szmajduch: sok@sok.com.pl

ZAGADNIENIA:
- rozwijanie zespołu, różne pokolenia w miejscu pracy, motywowanie pracowników
- promocja instytucji
- współpraca z odbiorcą oferty (badanie preferencji, metoda design thinking)
- dyrektor-ekspert, budowanie marki osobistej
- technikalia – programy i aplikacje
6 godzin warsztatów + 30 dni konsultacji powarsztatowych
+ poczęstunek, materiały ćwiczeniowe, prezentacja on-line, podziękowanie za udział

Warsztaty skierowane są do kadry zarządzającej instytucji kultury – dyrektorów,
zastępców, kierowników oraz osób, które planują start w konkursach na te stanowiska
PROWADZĄCA:
Anna Rudnicka, dyrektor instytucji kultury z 11-letnim stażem, stypendystka MKiDN
w 2019 r. – stypendium na działania związane z zarządzaniem kulturą i rozwojem kadr
kultury, autorka bloga dla dyrektorów „Kultura na czasie”, edytor, korektor, laureatka
plebiscytu „Osobowość Roku 2017 na Dolnym Śląsku” w kategorii Kultura.
https://ankarudnicka.pl/, mail: info@ankarudnicka.pl
Facebook: https://www.facebook.com/kulturanaczasieblog/

ZAPISY: sok@sok.com.pl
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA (decyduje kolejność zgłoszeń i termin wpłaty)
OSTATECZNY TERMIN WPŁAT NA KONTO ŚOK: max. 3 dni od wysłania karty zgłoszenia.
TERMIN WARSZTATÓW: 9 marca 2020
KOSZT: 180 zł do końca lutego 2020, 230 zł w marcu 2020 (kwota brutto)

KARTA ZGŁOSZENIA na warsztaty eksperckie dla dyrektorów instytucji kultury
„Nowoczesne zarządzanie kulturą” – II edycja
9 marca 2020 roku (poniedziałek), Świdnica (58-100), Rynek 44, Galeria Fotografii
Wypełnioną, podpisaną i zeskanowaną kartę prosimy przesyłać na mail: sok@sok.com.pl
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Koszt uczestnictwa 1 osoby w szkoleniu wynosi 180 zł brutto. Przy zgłoszeniach na szkolenie
nadesłanych od 1 marca 2020 roku koszt uczestnictwa jednej osoby wynosi 230 zł brutto.
Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia i dokonanie wpłaty
na konto organizatora.

DANE DO
FAKTURY:

Realizacja płatności: Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek 43, 58-100 Świdnica, NIP 88400-29-872, nr konta: 30 1240 1978 1111 0010 1491 0710 w tytule płatności prosimy
o wpisanie: imienia i nazwiska, instytucji delegującej – warsztaty eksperckie
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Telefon
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Przesłanie karty zgłoszenia i opłaty stanowi prawnie wiążące zobowiązanie do uczestnictwa w warsztatach na warunkach w niej określonych.
Rezygnacji z udziału w warsztatach można dokonać wyłącznie w formie pisemnej (e-mail, fax, poczta), najpóźniej 7 dni roboczych przed
warsztatami. W przypadku otrzymania rezygnacji przez organizatora później niż na 7 dni roboczych przed dniem warsztatów lub
niezgłoszenia się uczestnika na warsztaty zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa, wynikającymi z przesłanej karty
zgłoszenia, na podstawie wystawionej faktury VAT. Niedokonanie wpłaty jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu.
Przesłanie zgłoszenia i podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych
danych uniemożliwi realizację umowy/zamówienia. Informujemy, że Państwa dane osobowe
będą przetwarzane w celach marketingu produktów i usług własnych Świdnickiego Ośrodka
Kultury, Rynek 43, 58-100 Świdnica. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim
bez prawidłowej podstawy prawnej. W szczególności mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec
przetwarzania w celach marketingowych. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na
stronie internetowej: https://sok.com.pl.

__________________________________________
Data, pieczątka, podpis

