
 

 

Instytut Finansów i Zarządzania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

KR:0000707232  REGON: 368881946  NIP:  5213804682 

biuro@instytutonline.pl; telefon 506 427 686 

 

Warunki  udziału w szkoleniu : 

 

„KLUBY i DOMY SENIORA– tworzenie, finansowanie  i zarządzanie” 

XII edycja 

 
Szkolenie organizowane metodą mieszaną  w okresie od 3 do 22  listopada  2022 r. 

  

Szkolenie  obejmuje następujące zagadnienia: 

 

• alternatywne formy  organizacyjno-prawne,  

• wymagania kwalifikacyjne  i formy zawieranych umów  z pracownikami,  

• przykłady  statutów,  regulaminów i zasad  funkcjonowania  -  z komentarzem,   

• źródła i instrumenty finansowania  działalności, zasady odpłatności  

• stacjonarne i elektroniczne formy pracy. 

 

Szkolenie rozpoczyna się i kończy wykładem on-line  3 listopada  oraz 22 lutego 2022 roku o godz.  12.00 

 

W okresie między wykładami uczestnicy otrzymują kolejno trzy zestawy materiałów edukacyjnych do 

samodzielnego studiowania.. Umożliwia to każdemu z uczestników  dostosowanie tempa do swoich  indywidualnych 

możliwości czasowych  i  poziomu wiedzy.  Przygotowane materiały edukacyjne, stanowią podstawę do  rozważań                      

i analiz każdego   a dołączony do każdego modułu zestaw pytań i problemów ukierunkowuje  pracę własną na  treści 

najważniejsze.  Nie jest to sprawdzian i nie podlega ocenie. Przesłane do nas odpowiedzi  poddawane są  analizie, która 

wraz z komentarzem wysyłana jest uczestników. Taka  procedura jest ważnym  elementem  całego procesu 

edukacyjnego.  Po zakończeniu szkolenia, czyli odesłaniu do organizatora odpowiedzi  na wszystkie dostarczone zestawy 

pytań, wydawane są zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. 

 

W trakcie całego szkolenia uczestnicy mogą zadawać, drogą elektroniczną, zapytania indywidualne 

Koszt udziału w szkoleniu wynosi  – 520   złotych + VAT (23%) 

W przypadku zapłaty środkami publicznymi cena netto jest ceną brutto (obowiązuje zwolnienie z podatku VAT). 

 

W przypadku zgłoszenia i opłacenia szkolenia do 10   października stosowana jest opłata obniżona w 

wysokości   400   złotych + VAT (23%). 
W przypadku zapłaty środkami publicznymi cena netto jest ceną brutto (obowiązuje zwolnienie z podatku VAT). 

 

Po zakończeniu  szkolenia wydawane są certyfikaty o ukończeniu kursu. 

 

 

Zgłoszenia lub ewentualne pytania prosimy przesyłać na adres biuro@instytutonline.pl  

Telefon do organizatora : 506 430 526 


