
SZKOLENIE Z MANOLO MENDEZEM, SOPOT 2018

INFORMATOR SŁUCHACZA

PLAN SZKOLENIA

PIĄTEK
8:00-9:00 Rejestracja uczestników
9:00 Wprowadzenie
9:15 Trening 1
10:00 Trening 2
10:45 Przerwa
11:00 Trening 3
11:45 Trening 4
12:30 Przerwa obiadowa
13:00 Obiad
14:30 Trening 5
15:15 Trening 6
16:00 Przerwa
16:15 Trening 7
17:00 Trening 8
17:45 Pytania i odpowiedzi

SOBOTA I NIEDZIELA
8:00-9:00 Rejestracja uczestników
9:00 Trening 1
9:45 Trening 2
10:30 Przerwa
10:45 Pytania i odpowiedzi lub przerwa*
11:00 Trening 3
11:45 Trening 4
12:30 Pytania i odpowiedzi lub przerwa*
12:45 Przerwa obiadowa
13:15 Obiad
14:45 Trening 5
15:30 Trening 6
16:15 Pytania i odpowiedzi lub przerwa* 
16:30 Przerwa
16:45 Trening 7
17:30 Trening 8
18:15 Pytania i odpowiedzi

REJESTRACJA

Każdy uczestnik przed wejściem na trybunę, powinien zgłosić się do rejestracji gdzie 
otrzyma wejściówkę na dany dzień, karnet obiadowy oraz odbiornik do tłumaczenia 
(jeśli zostały wcześniej zamówione). Bardzo prosimy o możliwie wczesne przybycie, 
aby uniknąć kolejek do rejestracji. 

PARKING I WEJŚCIE

Lokalizacja: Hala Pomarańczowa Hipodromu Sopot, ul Polna 1, brama od strony 
ulicy Władysława Łokietka (przy Ergo Arenie). Parking obsługujący szkolenie również 
znajduje się przy wejściu od ulicy Władysława Łokietka. 

*Ewentualne pytania tylko odnośnie treningów z danej sesji.



WYPOŻYCZANIE ODBIORNIKÓW DO TŁUMACZENIA

Odbiorniki do tłumaczenia będą wydawane po podpisaniu oświadczenia o wypożycze-
niu sprzętu. Wszystkie odbiorniki muszą zostać zwrócone pod koniec każdego dnia 
szkolenia. 

PSY NA WIDOWNI

Obecność psów na klinice jest dozwolona, jednak ze względu na długość szkolenia i 
duża liczbę uczestników, prosimy o rozważenie zostawienia swoich pupili pod opieką 
osób trzecich. Wszystkie psy, które pojawią się na klinice muszą być trzymane na 
smyczy przy swoim właścicielu oraz nie mogą w żaden sposób zakłócać przebiegu 
szkolenia (np. szczekaniem). 

OBIADY

Obiady podczas szkolenia zapewnia restauracja Unicorn. Bedą one wydawane za 
okazaniem karnetu obiadowego, który można było wykupić podczas zgłoszenia na 
szkolenie. Obiad odbędzie się na antresoli Hali Pomarańczowej podczas przerwy w 
połowie szkolenia (szczegóły w planie szkolenia).

ZDJĘCIA I FILMOWANIE

Robienie zdjęć z treningów oraz wszelkie nagrywanie przebiegu szkolenia jest 
surowo zabronione. Relacja zdjęciowa ze szkolenia wykonana przez profesjonalne-
go fotografa zostanie udostępniona w internecie kilka dni po szkoleniu. 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Po każdych dwóch sesjach treningowych widownia będzie miała możliwość zadawa-
nia pytań odnośnie przeprowadzonych treningów. Pytania należy na bieżąco zgła-
szać do obecnego przez cały czas na widowni moderatora sesji, który przekaże pyta-
nia do Manolo. Podczas wieczornej sesji pytań i odpowiedzi poruszane będą intere-
sujące uczestników tematy ogólne.

Życzymy owocnego szkolenia! :)
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