
 
PRESELEKCJA 2 ETAP 

ZASADY OGÓLNE 

 

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące szkolenia oraz szczegółowe wytyczne będą wysyłane na 

adres mailowy uczestnika szkolenia po zaksięgowaniu przelewu. 

 

1. Godzina, miejsce zbiórki będzie dostępne po uzyskaniu wpłaty na konto. 
2. Szkolenie trwa 5 dni. 
3. Całość zajęć prowadzona jest w formie praktycznej. 
4. Dojazd we własnym zakresie. 
5. Nocleg w terenie przygodnym, w legowisku zabranym ze sobą do plecaka na szkolenie 

(karimata, śpiwór, namiot lub pokrowiec goretex – trzeba być przygotowanym na opady i niską 
temperaturę). 

6. Noc spędzisz w terenie górskim, z dala od zdobyczy cywilizacji, dlatego zalecam zabrać ze 
sobą ciepłą odzież i wyposażenie do bytowania w trudnym, górskim terenie. Tj: np. Namiot 1-
osobowy lub pokrowiec na śpiwór, śpiwór, karimata oraz sprzęt obowiązkowy wymieniony w 
załącznikach (załączniki wysłane będą po uzyskaniu wpłaty na konto). 

7. Będziesz mógł mieć w niektórych momentach telefony przy sobie więc zabezpieczyć się przed 
nieplanowym rozładowaniem telefonu bądź jego zamoczeniu lub zniszczeniu przez upadek 
telefonu z wysokości 

8. Wyposażenie obowiązkowe oraz dodatkowe w formie załącznika wysłane będzie na adres 

mailowy uczestników po uzyskaniu wpłaty na konto. 

9. Wyżywienie – SUCHA RACJA SRG oraz wodę 3 L na dobę otrzymasz ode mnie w ramach 

opłaty startowej – brak zgody na inne produkty żywnościowe i suplementy! 

10. Ogólny plan szkolenia w formie załącznika wysłane będzie na adres mailowy uczestników po 

uzyskaniu wpłaty na konto. 

11. Zabezpieczenie medyczne: w oparciu o GOPR i lokalne placówki medyczne. 

12. Oświadczenie uczestnika szkolenia - wydrukowane, podpisane należy przywieźć ze sobą na 

szkolenie - w formie załącznika wysłane będzie na adres mailowy uczestników po uzyskaniu 

wpłaty na konto. 

13. Koszt szkolenia:  

- 1190 zł (brutto) - płatne do terminu określonego w wytycznych wysłanych mailem 

 

14. Opłata zawiera: 

- wyżywienie na 5 dni (suche racje, woda) 

- ubezpieczenie NNW (przydało się już nie raz ;) ale oby nie),  

- nagrody dla najlepszego uczestnika  np. od TREC NUTRITION i GERBER GEAR,  

- upominki dla wszystkich uczesntków 

- bogaty poczęstunek ciepły w restauracji na koniec,  

- parking dla pojazdów,  

- mapy,  

- materiały szkoleniowe,  

- transport w rejonie szkolenia. 

 

 

 



 
 

15. Po dokonaniu przelewu proszę o niezwłoczne przesłanie na e-mail potwierdzenia z konta o 

dokonaniu przelewu  

 

16. W momencie rezygnacji ze szkolenia, po dokonaniu przelewu, zwrot pieniędzy nie będzie 

możliwy!!! 

- w ramach rekompensaty zostanie wysłana - na prośbę - prezentacja ze szkolenia wraz z 

innymi materiałami dydaktycznymi, związanymi ze szkoleniem. 

 17. Powyższe wynikło w związku z niehonorowym zachowaniem się niektórych zgłoszonych 

uczestników, którzy do ostatniego dnia nie przesłali informacji o rezygnacji ze szkolenia, zajmując 

czyjeś miejsce (ilość miejsc ograniczona 10), generując koszty szkolenia i nie pojawili się 

ostatecznie na szkoleniu. 

- Dlatego przemyśl decyzję o udziale w szkoleniu, dokonaj odpowiedniej kalkulacji czasu i 

oceny sytuacji. 

18. Koszty dodatkowe (indywidualne):  

- dojazd w rejon szkolenia i powrót; 

- koszt uczestnictwa nie obejmuje noclegu w hotelu; 

20. Dane do przelewu ( w tytule proszę koniecznie wpisać „preselekcja 2 etap”): 

Numer rachunku: 80 1940 1076 3183 1895 0000 0000 

Nazwa firmy: WOJCIECH ZACHARKÓW ”ZACHAR TRAINING GROUP” 

Adres: 44-100 Gliwice 

Tytułem: imię, nazwisko, Preselekcja 2 etap (data szkolenia) 

 
21. Dane kontaktowe: 

tel.: 604 509 150 

Mail: zacharselekcja@gmail.com 

 

19. Na zakończenie, po pozytywnym zaliczeniu kursu, otrzymasz certyfikat i COIN. 

 

20. Dla najlepszego uczestnika nagroda pamiątkowa, certyfikat z osobistą opinią polecającą. 

 

21. W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt telefoniczny – w przypadku braku odpowiedzi, 

proszę wysłać SMS z prośbą o kontakt w sprawie preselekcji. 

 

WAŻNE ! 

 

Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy 
wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w opracowaniu w celach 
komercyjnych oraz poprzez przesyłanie ich innym osobom. 
Korzystanie z materiałów zamieszczonych w ankiecie wymaga zgody właściciela Zachar Training 
Group, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 
2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.). 
Zabrania się, przerabiania, przystosowywania lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian danych 
zawartych w opracowaniu. 
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