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JAK ZAPEWNIĆ BEZPIECZEŃSTWO GOŚCIOM  
I PRACOWNIKOM INSTYTUCJI KULTURY W CZASIE EPIDEMII? 

NOWE OTWARCIE W NOWEJ RZECZYWISTOŚCI 
Szkolenie online 

 
TERMINY SZKOLENIA:  27 maja 2020 r. 09:00-12:00 

 

CENA:    249 zł netto za uczestnika 

 

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej 

komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań 

wykładowcy w formie chatu, 

- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail 

zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu, 

- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę 

internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie. 

 

PROWADZĄCY:  

niezależny ekspert i doradca do spraw bezpieczeństwa i porządku publicznego. W przeszłości 

pracował między innymi jako analityk Centrum Monitoringu Wizyjnego Prezydenta Miasta Kielce 

oraz koordynator zespołu operatorów monitoringu Stadionu Narodowego w Warszawie. Biegły 

sądowy przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu z dziedzin: zabezpieczenie mienia i osób, 

bezpieczeństwo imprez masowych, zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności. Doświadczony 

trener i szkoleniowiec. Autor licznych publikacji dotyczących bezpieczeństwa i porządku publicznego 

oraz ochrony osób i mienia, współautor publikacji „Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. 

Programy prewencyjne w systemie bezpieczeństwa” oraz „Imprezy masowe. Organizacja, 

bezpieczeństwo, dobre praktyki”. Absolwent Akademii Obrony Narodowej w Warszawie oraz 

Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. 

 

ADRESACI SZKOLENIA: 

Przedstawiciele teatrów, oper i operetek, filharmonii, orkiestr, kin, muzeów, bibliotek, domów kultury, 

ognisk artystycznych, galerii sztuki lub inny podobnych obiektów i instytucji. Przedstawiciele agencji 

artystycznych i rozrywkowych, jednostek samorządu terytorialnego, firm ochrony osób i mienia, 

organizacji pozarządowych. 

 

PROGRAM SZKOLENIA: 

Szkolenie przygotowane zostało z myślą o instytucjach kultury, które w tych trudnych czasach chcą 

ponownie otworzyć się dla gości. Wszyscy potrzebujemy obcowania z kulturą, chociaż zdajemy 

sobie sprawę, że dzisiejsza „normalność” musi wyglądać zupełnie inaczej. Celem tego szkolenia jest 

przygotowanie instytucji kultury do tej właśnie nowej normalności. Wprawdzie spotkamy się w 

wirtualnym pokoju, to przedmiotem naszego spotkania będzie bezpieczeństwo realnych ludzi, 

naszych gości i naszych pracowników. Jeżeli chcecie wiedzieć jakie środki ochrony należy wdrożyć, 

by w sposób odpowiedzialny ponownie otworzyć swoje instytucje, jeżeli chcecie poznać odpowiedzi 

na poniższe pytania, to niniejsze szkolenie jest z pewnością dla Państwa. 

 

1. Czym rzeczywiście jest, jak się przenosi i kiedy możemy zarazić się nowym koronawirusem 

SARS-CoV-2? Co jest faktem, a co mitem? 
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2. Jakie ograniczenia w organizacji i funkcjonowaniu obiektu powinniśmy wprowadzić? Jakie nowe 

obowiązki nakładają na nas przepisy prawa przyjęte specjalnie na tę okoliczność? 

3. Jak i czym dezynfekować pomieszczenia i powierzchnie dotykowe? Czemu nie wystarczy test 

białej rękawiczki? 

4. W jakie środki ochrony indywidualnej wyposażyć naszych pracowników, by realnie chroniły ich 

przed koronawirusem, a nie dawały jedynie złudnego poczucia bezpieczeństwa? 

5. Czy możemy mierzyć temperaturę i czy ma to jakikolwiek sens? Jakich informacji możemy żądać 

od gości i pracowników, by nie łamać obowiązujących przepisów prawa? 

6. Jak komunikować gościom zasady bezpieczeństwa obowiązujące w naszym obiekcie? Jak 

budować zaufanie i przeciwdziałać panice? 

7. Jak postępować w przypadku wystąpienia u osoby objawów chorobowych? Jakie mamy prawa 

i obowiązki w relacji ze służbami ratowniczymi i sanitarnymi? 
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KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU 

 

Dane do faktury: 
 
Nabywca: ............................................................................................................ 

Adres: ….............................................................................................................. 

…..............................................................................NIP: ……............................ 

Odbiorca: ............................................................................................................ 

Adres: ………………………………………………………………………............… 

…………………………………………………………………………………………... 

Wypełnioną kartę proszę 
przesłać faxem na 

numer: 22 350 77 47 
lub 85 87 42 196 

 lub mailem na adres: 
biuro@owal.edu.pl 

Informacje:  
5 700 82 700 

Katarzyna Ostrowiecka 

Zgłaszamy udział następujących osób w szkoleniu: 

Imię i nazwisko Wydział 
e-mail 

uczestnika 

Telefon komórkowy 
(do kontaktu  

w czasie szkolenia) 

    

    

    

    

    

 
 

___________________________________________________ 
Podpis osoby zgłaszającej uczestników szkolenia 

 
 
 
Oświadczenie na potrzeby zwolnienia z podatku VAT 
 
Oświadczam, że szkolenie dla wyżej wymienionych pracowników ma charakter usługi kształcenia 
zawodowego/przekwalifikowania zawodowego oraz że jest finansowane ze środków publicznych: 
- w całości - zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt. 29c ustawy o podatku od towarów  

i usług (Dz. U. z 2018, poz. 2174 z późn. zm.) lub 
- w co najmniej 70% - zgodnie z treścią par. 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 

20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień 
(Dz. U. z 2015 r., poz. 736). 

 
___________________________________________________ 

Podpis osoby upoważnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu zgłaszającego 
 

 
 

 
Koszt uczestnictwa w szkoleniu: 249 zł netto za uczestnika 

Cena zawiera: materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia przesyłane na maila. 
Rezygnacji można dokonać mailem lub telefonicznie na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. 

 
W przypadku rezygnacji ze zgłoszonego uczestnictwa po tym terminie ośrodek może obciążyć instytucje delegujące kosztami ww. szkolenia. 
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Informacja dotycząca ochrony danych osobowych 
 
- Informujemy, że administratorem powyższych danych osobowych jest spółka OWAL s.c.  
- Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania 

zainteresowanemu informacji o usłudze. 
- Twoje dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych. Jako osoba, której dane dotyczą masz 

prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.  
- Masz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na 

zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.  
- Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie 

danych. 
- Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu prowadzenia marketingu.  

- Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 
Oświadczenia dotyczące danych osobowych 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych zgodnie z art. 6 ust. 1 
RODO. Zostałem/zostałam poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do 
wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem. 

______________________________________________ 
        podpis składającego oświadczenie 

 
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od OWAL s.c. informacji handlowej za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1204 ze zm.) 
 

______________________________________________ 
        podpis składającego oświadczenie 

         


