Zaproszenie
Centrum Arbitrażu i Mediacji we Wrocławiu, prowadzone na zlecenie Ministerstwa
Sprawiedliwości, przez Stowarzyszenie Mediatorów Gospodarczych serdecznie zaprasza
przedstawicieli środowiska mediatorów na dwudniowe szkolenie odbywające się we Wrocławiu.
Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji podmiotów świadczących usługi mediacyjne w
sprawach gospodarczych na terenie Dolnego Śląska. Przekazywane dane merytoryczne pozwolą na
zintegrowanie wiedzy w zakresie mediacji oraz pozostałych metod ADR oraz ujednolicenie dobrej
praktyki mediacji w sprawach gospodarczych, a w konsekwencji poprawę jakości usług mediacyjnych
na terenie woj. Dolnośląskiego.
Uczestnikiem szkolenia może zostać osoba spełniająca łącznie następujące warunki:
1. Dokona rejestracji na jeden z podanych terminów poprzez formularz internetowy do dnia
3.01.2019 r. do godz. 14:00;
2. Jest przedstawicielem środowiska mediatorów (mediatorzy i inni pracownicy centrów
działających w zakresie mediacji w sprawach gospodarczych);
3. Jest zatrudniona/ zaangażowana zawodowo w innej formie na terenie województwa
dolnośląskiego.
Po zakończeniu rekrutacji, tj. 4.01.2019 r., uczestnik otrzyma drogą mailową informację o
zakwalifikowaniu na szkolenie lub listę rezerwową oraz pakiet dokumentów do uzupełnienia.
Kolorowy skan podpisanych i uzupełnionych dokumentów należy przesłać do 9.01.2019 r. do
godz.12:00 na adres biuro@cam.wroclaw.pl
Szczegółowe warunki rekrutacji znaleźć można w regulaminie szkolenia.
Wsparcie oferowane w ramach szkolenia obejmuje:
a.
materiały dydaktyczne w zakresie mediacji gospodarczych dla uczestników;
b.
nocleg dla uczestników spoza Wrocławia (do wyczerpania środków);
c.
zwrot kosztów dojazdu dla uczestników niepełnosprawnych lub bezrobotnych;
d.
wyżywienie uczestników zajęć - przerwy kawowe i obiady (kolacja 1-ego dnia szkolenia tylko
dla uczestników korzystających z noclegu);
e.
certyfikat ukończenia szkolenia.
Czas trwania szkolenia: 16 godzin lekcyjnych (2 dni) dla jednej grupy ok. 20-osobowej. Szkolenie ruszy
przy min. 15 uczestnikach zapisanych na jeden termin.
Zgłoszenia:
Szkolenie odbywa się we Wrocławiu w dwóch terminach, prosimy o wybranie jednego terminu:
a.
15-16.01.2019 r.
b.
22-23.01.2019 r.
LINK DO ZGŁOSZENIA
Załączniki
Program szkolenia
Regulamin szkolenia

W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod adresem: biuro@cam.wroclaw.pl
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