Oferta wyjazdu
Motywacyjnego do Kanady
Szanowni Państwo nazywam się Marcin Gienieczko. Jestem dziennikarzem, podróżnikiem
specjalizującym się wyprawach na Daleka Północ prowadzący w szkolenia motywacyjne dla
firm. Zwracam się z uprzejmą prośba o przyjęcie oferty związanej z wyjazdem do Kanady
Celem szkolenia w Kanadzie termin 2 czerwca-23 czerwiec jest miejsce Jukon Terytorium,
płn. Kanada:
1)Wyjazd jest oparty na szkoleniu kadry zarządu w zakresie współpracy zespołowej
2) Wyprawy extremalne uczą nas, że trzeba stale dokonywać wyborów, podejmować
decyzje, dobrze i sprawnie współpracować z innymi. Trzeba myśleć, ale też mieć intuicję.
Trzeba "napierać" aby przetrwać, ale też wiedzieć kiedy się zatrzymać.
Wyzwania innych nas inspirują. Na wyjeździe Motywacyjnym do Kanady 2013 Marcin
Gienieczko dzieli się swoją fascynacją, wiedzą i doświadczeniami z kadrą zarządzająca
firmę. Na bezpośrednim wyjedzie każdego dnia Marcin Gienieczko będzie poruszany w
programie temat edukacyjny mający na celu wzbogacenie osobowości, światopoglądu, ducha
zespołowego i funkcjonowania w sytuacjach stresowych. Wyjazd trwa 22 dniu. Każdego dnia
uczestnicy wyjazdu będą szkoleni w zakresie motywacji , która później będzie wzbogaceniem
każdego pracownika firmy w relacjach miedzy ludzkich w firmie.
3) Każdego dnia Marcin Gienieczko w ramach szkolenia będzie rozmawiał przez godzinę
czasu o funkcjonowaniu w zespole w ramach spływu , który ma za cel wspołpr5ace
zespołową.
Ponadto warto dodać ze wyjazd motywacyjny do Kanady na zlecenie firmy będzie również
wzbogaceniem współpracy w zespole. Tylko będąc sam na sam w naturze w głębokiej
,,dziczy” człowiek odkrywa swoje słabości oraz wzbogaca swoje umiejętności współpracy z
innymi. To wszystko ma na celu wyjazd do Kanady dla zarządu Firmy. Współpracy ze sobą
pokonania stresu i umiejętności rozwiązywania rożnych nie przewidywanych sytuacji, które z
pewnością wzmocni psychikę każdego uczestnika dodadzą pewności. Ta pewność i te nabyte
umiejętności przydadzą się w dalszym rozwoju firmy.
Trzeba napisać ,że oprócz założonego celu Marcin Gienieczko codziennie poświęcają 2
godziny każdego dnia na rozmowie z uczestnikami w zakresie współpracy zespołowej.
W ramach świadczeń na rzecz zleceniodawcy Marcin Gienieczko jako organizator wyjazdu
zapewnia ze swojej strony:
1)Koszt lotu do Frankfurtu dla przewodnika
2Koszty paliwa do kuchenek
3) Koszty żywności (organizator zakupuje) 30 porcji żywności na osobę żywności
lilifilizowna- Żywność liofilizowana travellunch na przepłyniecie w kanoe rzeki Jukon

4) zakup żywność lilifizownej dla przewodnika
5)Koszty żywności w Whiethorse
6) Koszt żywności dla przewodnika od osoby w Kanadzie
7)Koszt powrotu do Dawson tylko dla przewodnika
8) pokrycie kosztów powrotu przewodnika
9) Koszt przewodnika i jego organizacja wyprawy.
10) Koszt tel. Satelitarnego( 100 MIN)
11) Koszt radioodbiornika FIDESpot- podłączenie z Twoja komórką..
12) Nadbagaż opłacany jest przez wszystkich uczestników wyjazdu-jako wspólną opłata. Po
zwarzeniu
13)Koszt wynajęcia kanoe
Organizator zapewnia uczestników wyjazdu w:
Namioty, tel. satel, (nadajnik) kuchenki, race, worki wodoodporne, menażki, śpiwory,
nadajnik fide spot, gps, mapy dla każdej osoby biorącej udział w wyjeździe, liny, worki
wodoodporne 100 l-2 sztuki, karimaty, race .
14) Wynajęcie sprzętu campingowego
15) Koszt noclegów: Whitehorse 30 dolarów za noc 3 zl dolar kanadyjski. Trzy noclegi. Dla
każdego uczestnika(2.06,3.0.6.4.06 2014)
16) Opłata przewodnika nocleg w Whitehorse (trzy doby)

UWAGA:
1)Uczestnicy sami wykupują dla siebie ubezpieczanie polisę na Zycie od nieszczęśliwych
wypadków i życia
2)uczestnicy biorący udział w wyprawie przyjadą na wyznaczone miejsce i datę na szkolenie
pływania w kanoe(okres kwiecień).Uczestnictwo obowiązkowe. Koszt szkolenia jest
wliczony w koszt organizacji wyjazdu przez Marcina Gienieczko
3)Każdy z uczestników podpisuje oświadczenie z przewodnikiem dotyczące wyjazdu do
kanady w celu poprawnej i bezpiecznej organizacji wyjazdu .
4) Uczestnicy we własnym zakresie(po ustaleniu na miejscu) sami pokrywają koszty powrotu
z Dawson do Whiethorse oraz pokrywają koszt noclegu w Whiethorse po przyjeździe z
wyprawy.

5)Uczestnik zabierze wyznaczona odzież wskazana przez organizatora.
Koszt wyjazdu na jedną osobę wynosi:
8000 zł netto
Osiem tysięcy osiemset złotych od osoby).Rozliczenie w postaci umowy o dzieło. W
umowie będzie zawarte wszystkie zobowiązania wymienione w tej ofercie.
( nie wliczając biletu do Kanady samolotu w obie strony , biletu w obie strony :Polska Frankfurt- Polska, oraz powrotu z Dawson do Whiethorse gdzie uczestnicy sami pokrywają
koszty samolotu nie uwzględniając to w umowie z organizatorem wyjazdu)
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