
Klub Przyrodników
ul. 1 Maja 22, 66-200-Świebodzin

Konto: BZ WBK SA o/Świebodzin nr 571090 1593 0000 0000 5901 5348
tel./fax 068 3828236,   e-mail: lkp@lkp.org.pl,   http:// www.lkp.org.pl

Szanowni Państwo!

Ochrona  przyrody  to  coraz  częściej  sztuka  komunikowania  się  z  różnymi  osobami,
instytucjami,  grupami  społecznymi.   Bez względu na to czy reprezentujemy organizację
społeczną,  jednostkę  administracji  państwowej  czy  samorząd,  umiejętność  przekazania
innym naszej wiedzy, poglądów i racji coraz częściej decyduje o sukcesie naszej pracy i
skuteczności  ochrony  przyrody.  Z  umiejętnością  tą  niektórzy  się  rodzą,  ale  znacznie
częściej trzeba ją nabywać, kształcić i doskonalić. Temu właśnie służyć ma organizowany
przez nas warsztat - trening 

„Komunikacja społeczna w ochronie przyrody”
Odbędzie się on w dniach 17 i 18 września (piątek, sobota) w Stacji Terenowej Klubu
Przyrodników w Owczarach koło Kostrzyna nad Odrą. Początek w piątek 17 września o
godzinie 14, zakończenie w sobotę 18 września o godzinie 18. Koszt udziału w treningu
wyniesie 200 zł od osoby, a cena ta obejmuje udział oraz  nocleg i wyżywienie od obiadu w
piątek do kolacji  w sobotę włącznie. Liczba miejsc jest  ograniczona, decyduje kolejność
zgłoszeń.  Zgłoszenia  chęci  udziału  w  warsztatach  należy  przesyłać  do  biura  Klubu  w
Świebodzinie  na  załączonych  kartach  zgłoszenia  -  pocztą  elektroniczną  lkp@lkp.org.pl,
pocztą  zwykłą  lub  faksem.  Osoby  przyjęte  otrzymają  pocztą  elektroniczną  dalsze
szczegółowe informacje.

Tematyka treningu obejmie:
 czynniki decydujące o skutecznym porozumiewaniu się ludzi
 korzyści rozmówcy – podstawy budowy argumentacji podczas rozmowy 
 sprzedawanie ochrony przyrody jako produktu
 instrumenty marketingowe 
 prowadzenie rozmowy w technice aktywnej sprzedaży - systematyczna

negocjacja sprzedaży
 komunikacja społeczna w ochronie przyrody
 tworzenie planów komunikacji społecznej 

Spotkanie  będzie realizowane w formie  treningu z wykorzystaniem techniki  wideo
oraz wizualnych metod prezentacji i moderacji w grupie. Trening poprowadzi Grażyna
Raduła („RES ZIELONA GÓRA”  ul. Jasna 7/2   65-470 Zielona Góra, tel. 068/3290793
tel./fax 068/3290794) 

Ramowy harmonogram treningu: 
17 września 2004: 

14.00 - 15.45 zajęcia
15.45 - 16.15 kawa, herbata

16.15 - 18.00 zajęcia
18 września 2004:

09.00 - 10.45 zajęcia
10.45 - 11.15 kawa, herbata

11.15 - 13.00 zajęcia
13.00 - 14.00 przerwa obiadowa
14.00 - 15.45 zajęcia
15.45 - 16.15 kawa, herbata

16.15 - 18.00 zajęcia



KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W WARSZTACIE - TRENINGU 
"KOMUNIKACJA SPOŁECZNA W OCHRONIE PRZYRODY", W OWCZARACH, 17/18.09.2004

Imię i nazwisko: ......................................................................................................................

Instytucja: ..............................................................................................................................

Adres do korespondencji: ......................................................................................................

Telefon: .......................... Fax: .......................
Email: ............................

Fakturę proszę wystawić na: .................................................................................................

NIP: ................................      Upoważniam do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy

Uwagi (np. posiłki wegetariańskie): .....................................................................................

Podpis: ..........................


