
 

 

 

 
 
 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

 

 
HARMONOGRAM SZKOLENIA 

PROJEKT „PROGRAM INDYWIDUALNEGO WSPARCIA” (1.2.1. PO WER ) 
 

Nazwa kursu „Animator czasu wolnego, organizacja imprez i sprzedaż usług eventowych”  

Nazwa instytucji 
szkolącej 

KONSORCJUM FIRM: TSL Szkolenia Monika Kaptur oraz PRO Edukacja  

Czas trwania 
kursu 

od 2020-01-13 do 2020-01-29 
 

Miejsce szkolenia  PRO Edukacja 40-009 Katowice, ul. Warszawska 3 

 

Data 
Godziny  

od do 
Ilość 
godz. 

TEMAT- TREŚĆ ZAJĘCIA 
Trener 

prowadzący 
szkolenie 

13.01.2020 08.00-17.10 10 

Animacja dla dzieci: 

- zabawy z chustą animacyjną (propozycja 10 zabaw 

ruchowych i edukacyjnych) modelowanie 

balonikowych zwierzaków (nauka najbardziej znanych 

kreacji balonowych, np. piesek, kotek, żyrafa, miecz) 

( 7h ); 

- face painting (nauka malowania postaci z bajek, 

zwierząt, tatuaży) tańce animacyjne (3h); 

Artur 
Wodarczyk 

14.01.2020 08.00-17.10 10 

Animacja dla dzieci: 

- face painting (nauka malowania postaci z bajek, 

zwierząt, tatuaży) tańce animacyjne (4h); 

- zabawy ruchowe (6h). 

15.01.2020 08.00-17.10 10 

Animacja dla młodzieży: 

 
- gry zespołowe (8h); 

- zajęcia integracyjne (nauka niestandardowych gier dla 

osób w wieku 12-18 lat), wieczorne disco i gry 

edukacyjne (2h); 
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Data 
Godziny  

od do 
Ilość 
godz. 

TEMAT- TREŚĆ ZAJĘCIA 
Trener 

prowadzący 
szkolenie 

16.01.2020 08.00-17.10 10 

Animacja dla młodzieży: 

 
- zajęcia integracyjne (nauka niestandardowych gier dla 

osób w wieku 12-18 lat), wieczorne disco i gry 

edukacyjne (6h); 

 

Animacja dla seniorów: 

- zajęcia ruchowe (4h); 
 

17.01.2020 08.00-17.10 10 

Animacja dla seniorów: 

- zajęcia ruchowe (6h); 
- tańce integracyjne (4h); 

18.01.2020 08.00-17.10 10 

Budżet eventu: 

- wynagrodzenia (4h); 
- aspekty księgowe (4h); 
 
Podstawy prawne organizacji imprez: 

- ustawa o usługach turystycznych (2h); 
 

20.01.2020 08.00-17.10 10 

Animacja dla seniorów: 

- tańce integracyjne (6h); 
 

Sztuka wystąpień publicznych: 

- guest relations (ukazanie sposobów na zachęcanie 
klientów do wspólnej zabawy) (4h);; 

 

21.01.2020 08.00-17.10 10 

Sztuka wystąpień publicznych: 

- guest relations (ukazanie sposobów na zachęcanie 
klientów do wspólnej zabawy) (4h); 

- PR w animacji (nauka przemówień publicznych i 
zrozumienie mowy ciała w kontakcie  
z publicznością) (6h); 
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Data 
Godziny  

od do 
Ilość 
godz. 

TEMAT- TREŚĆ ZAJĘCIA 
Trener 

prowadzący 
szkolenie 

22.01.2020 08.00-17.10 10 

Sztuka wystąpień publicznych: 

- PR w animacji (nauka przemówień publicznych i 
zrozumienie mowy ciała w kontakcie  
z publicznością) (2h); 
 

Zarządzanie projektem eventowym: 

- wprowadzenie do zagadnień branżowych (5h); 
- poznanie czym jest event marketing (3h); 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artur 

Wodarczyk 

23.01.2020 08.00-17.10 10 

Zarządzanie projektem eventowym: 

- poznanie czym jest event marketing (2h); 
- podejście strategiczne i operacyjne (5h); 
- potrzeby klienta (3h); 

24.01.2020 08.00-17.10 10 

Zarządzanie projektem eventowym: 

- potrzeby klienta (2h); 
 

Budżet eventu: 

- tworzenie kosztorysu (4h); 
- sztuka negocjacji (4h); 
 

27.01.2020 08.00-17.10 10 

Podstawy prawne organizacji imprez: 

- ustawa o usługach turystycznych (2h); 
- wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych 

(4h); 
- prawa autorskie (4h); 

28.01.2020 08.00-17.10 10 

Podstawy prawne organizacji imprez: 

- wykorzystanie wizerunku (4h); 
 
Zarządzanie eventami: 

- umowy eventowe (4h); 
- ubezpieczenia (2h); 
 

29.01.2020 08.00-17.10 10 

Zarządzanie eventami: 

- ubezpieczenia (2h); 
- rodzaje ryzyka (4h); 
- sytuacje kryzysowe (4h); 
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Data 
Godziny  

od do 
Ilość 
godz. 

TEMAT- TREŚĆ ZAJĘCIA 
Trener 

prowadzący 
szkolenie 

RAZEM 140 

 

Data 
Godziny  

od do 
Ilość 
godz. 

TEMAT- TREŚĆ ZAJĘCIA 

29.01.2020 17.10-18.10 1 EGZAMIN 

 


