Vás pozýva na V. tréning v rámci vzdelávacieho projektu

Manažérske vzdelávanie prednostov úradov
miestnej samosprávy
na obdobie 2015 - 2019
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Prezentačné zručnosti
a rétorika

Odborný garant a lektor:
Mgr. Ladislav BRIESTENSKÝ
Organizačný garant:
Ing. Miroslav VEREŠ
Kontakt:
e-mail: predseda@apums.sk
tel: 0905 708 291
Organizačné pokyny:
Miesto: Grand hotel Permon,
zasadačka 4. poschodie
Začiatok: 13.00 hod.
Prezentácia a ubytovanie: od 12.00 hod.
Časový harmonogram:

Termíny tréningov
01. - 03.02.2017 (streda – piatok)
06. - 08.02.2017 (pondelok – streda)
08. - 10.02.2017 (streda – piatok)
Cieľová skupina:
prednostovia úradov miestnej samosprávy
Cieľ:
prehĺbiť poznanie o reprezentovaní a rozvinúť prezentačné
zručnosti
zdokonaliť a precvičiť rétorické zručnosti

Tézy obsahu:
Reprezentovanieako neodmysliteľná súčasť práce prednostu
Vystupovanie na verejnosti a jeho osobitosti
Ako urobiť pôsobivú prezentáciu
Zvládnutie kontaktu s médiami
Profesionál je pripravený aj na improvizáciu
Rétorika ani zďaleka nepatrí len do histórie
Rétorika jednotlivcaexistuje vždy, len má rôznu kvalitu
Precvičenie rétorických zadaní z praxe prednostu

Poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č.
18/1996 Z.z. o cenách
Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade a
spolu s výpisom z účtu o úhrade tvorí doklad pre
zúčtovanie
Nie sme platcami DPH
V prípade Vašej neúčasti poplatok nevraciame, len vo
výnimočných prípadoch ak sa účasť zruší najneskôr 7 dní
pred termínom konania príslušného tréningu
Počet účastníkov na tréning je 12 osôb
Rozhodujúce pre zaradenie do tréningu bude poradie v
akom bude zrealizovaná úhrada poplatku

1. deň:
13,00 hod. – začiatok, 1. pracovný blok
15,00 hod. – prestávka na občerstvenie
15,20 hod. – 2. pracovný blok
18,00 hod. – večera
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V prípade záujmu o účasť na tréningu vyplňte
prosím priloženú NÁVRATKU a zašlite pokiaľ
možno ČO NAJSKÔR, najneskôr však
do 25.01.2017 na e-mail: predseda@apums.sk.

2. deň:
08,30 hod. – 3. pracovný blok
10,00 hod. – prestávka na občerstvenie
10,20 hod. – 4. pracovný blok
13,00 hod. – obed
14,30 hod. – 5. pracovný blok
16,00 hod. - prestávka na občerstvenie
16,20 hod. – 6. pracovný blok
18,00 hod. - večera
3. deň:
08,30 hod. – 7. pracovný blok
10,00 hod. – prestávka na občerstvenie
10,20 hod. – 8. pracovný blok
13,00 hod. – obed
Účastnícky poplatok:
Účastnícky poplatok pre členov APÚMS SR, ktorí si do
termínu konania vzdelávania uhradili členský príspevok na
rok 2017 :
142 €/os v dvojlôžkovej izbe
216 €/os v dvojlôžkovej izbe obsadenej jednou osobou
Účastnícky poplatok pre nečlenov APÚMS SR:
246 €/os v dvojlôžkovej izbe
365 €/os v dvojlôžkovej izbe obsadenej jednou osobou

Motto:

Niet trápnejšej hlúposti,
akou je dutý zvuk krásnych a vznešených slov,
ktoré však postrádajú myšlienku a poznanie.
Cicero

V cene poplatku sú započítané:
režijné náklady spojené s organizáciou kurzu, pracovné materiály
a pomôcky, ubytovanie, strava - občerstvenie.
Poplatok uhrádzajte na číslo účtu:
IBAN: SK19 5600 0000 0069 2991 4001 , variabilný symbol IČO
vysielajúcej organizácie
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