
Korzystna informacja na temat wartościowych wykładów i szkoleń 
Wykłady oraz szkolenia są przeznaczone dla pracowników: publicznej służby zatrudnienia, instytucji pomocy 
społecznej (w tym rodziny zastępcze oraz adopcyjne), jednostek samorządów terytorialnych a także placówek 
oświatowych (rady pedagogiczne a także rodzice) oraz dla zatrudnionych w wymiarze sprawiedliwości (także dla 
kuratorów społecznych). 

Informacja o wykładach 
Wykład: „Jak zapobiec samobójstwom” 
Wykład odpowiada na pytania: dlaczego dochodzi do samobójstw, jak rozpoznać człowieka w kryzysie suicydalnym 
i jak zbudować fundamenty dla kontaktu z takim człowiekiem.  
Wykład: „Przetrwanie w świecie psychopatów” 
Jest to wykład, który uczy jak komunikować się z ludźmi o zaburzeniu osobowości na tle psychopatycznym 
zachowując przy tym bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne.  
Wykład: „Empatyczna manipulacja czyli jak skutecznie wywierać presję” 
Podczas tego wykładu prezentowane są techniki wywierania presji na ludzi, których zwykle określa się mianem 
„niebezpiecznych”, „niewspółpracujących”, „opornych” oraz uczy jak reagować na groźby.  
Wykład: „Dążenie do prawdy w kłamliwym świecie” 
Wykład daje Uczestnikom unikalne kompetencje, których wykorzystanie pozwoli im udowodnić nieszczerość 
rozmówców oraz uczy jak przekonywać rozmówców do szczerości. 
Każdy z powyższych wykładów trwa 120 minut i jest realizowany bez przerw w sposób ciągły - bez przerw.  

Informacja o szkoleniach 
Szkolenie: „Przetrwanie w świecie psychopatów” 
Szkolenie trwa 7,5 godzin zegarowych (w tym dwie dziesięciominutowe przerwy). 
Jest to szkolenie, które uczy jak komunikować się z ludźmi o zaburzeniu osobowości na tle psychopatycznym 
zachowując przy tym bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne.  
Szkolenie dedykowane osobom pracującym z ludźmi agresywnymi w wymiarze fizycznym lub/i psychicznym.            
To szkolenie o ludziach przejawiających antyspołeczne postawy i zachowania wobec których Policja a później 
wymiar sprawiedliwości jest bezsilny. Taki niebezpieczny sprawca jest człowiekiem umiejącym pokierować swoim 
postępowaniem a przy tym ma olbrzymie poczucie własnej wartości lub jest człowiekim sprawiający wrażenie 
osoby pogubionej albo o wysokim poziomie nieufności a wręcz paranoi do innych. Aby zapewnić sobie 
bezpieczeństwo w zderzeniu z psychopatą trzeba w pierwszej kolejności zrozumieć istotę tego zaburzeń                  
a w drugiej poznać praktyczne procedury komunikacyjne.   
Szkolenie: „Empatyczna manipulacja czyli jak skutecznie wywierać presję” 
Szkolenie trwa 5 godzin zegarowych (w tym dwie dziesięciominutowe przerwy). 
Jest to szkolenie, który pokazuje techniki wywierania presji na ludzi, których zwykle określa się mianem 
„niebezpiecznych”, „niewspółpracujących”, „opornych” oraz uczy jak reagować na groźby. 
Szkolenie dedykowane ludziom, którzy muszą „postawić na swoim” w związku z wykonywanymi przez siebie 
obowiązków  służbowych. Są takie momenty gdy trzeba rozmówcy przemówić do rozumu lub serca aby pokierować 
jego postępowaniem w celu osiągnięcia pożądanego przez siebie lub przepisy efektu. Wywieranie presji                     
z wykorzystaniem technik wykorzystywanych przez przemysł reklamowy przynosi często skutek odmienny od 
pożądanego dlatego trzeba zmienić podejście. Najskuteczniejszą taktyką jest zastosowanie względem nich, ich 
własnych taktyk.   
Temat: „Dążenie do prawdy w kłamliwym świecie” 
Szkolenie trwa 5 godzin zegarowych (w tym dwie dziesięciominutowe przerwy). 
Szkolenie daje Uczestnikom kompetencje, których wykorzystanie pozwoli im udowodnić nieszczerość rozmówców.  
Szkolenie dedykowane osobom w stosunku do których rozmówcy posługują się kłamstwem. Jako społeczeństwo 
jesteśmy zalewani kłamstwem z każdej strony. Gorzej gdy okłamywani nie zdajemy siebie z tego sprawy. Dziś 
wartością nadrzędną nie jest udowodnienie kłamstwa ale zmotywowanie adwersarza do szczerości wobec nas. 
Informacja jest dziś najcenniejszym aktywem o ile bazuje na prawdzie. W umiejętność analizy zachowania                  
i wypowiedzi rozmówcy wyposaża to szkolenie a nauka odbywa się przez analizę wypowiedzi osób publicznych.  



Różnice między wykładami a szkoleniami: 

Zasady organizacji wydarzeń w nowej rzeczywistości: 
Wykłady i szkolenia są realizowane w siedzibie Zamawiającego bądź w innym wskazanymi przez 
zamawiającego miejscu wyposażonym w projektor multimedialny. 

Jednorazowo w wykładzie/szkoleniu może uczestniczyć maksymalnie do 18 osób. Prowadzący 
szkolenia/wykłady jest zaszczepiony obiema dawkami substancji chroniącej przed COVID19. Warto aby 
rozważyć pomysł aby uczestnikami byli wyłącznie ozdrowieńcy i osoby zaszczepione. 

Podczas jednego dnia roboczego można zrealizować wykłady dla trzech grup a szkoleniem można objąć 
jedną grupę. Czyli w jednym dniu możliwe jest przeprowadzenia wykładów (nie szkoleń) dla trzech grup - 
w tym wypadku łączna liczba Uczestników może wynosić do 54 osób (czyli po 18 osób w każdej z grup). 

Wykładowca: 
Franciszek A. Małecki-Trzaskoś ma piętnastoletnie doświadczenie trenerskie. Ostatnie kilkadziesiąt miesięcy  jest 
najlepszym potwierdzeniem Jego kwalifikacji, gdyż tylko w latach 2017-2019, w kameralnych szkoleniach 
prowadzonych przez Franciszka A. Małeckiego-Trzaskosia, brało udział ponad 4000 pracowników wymiaru 
sprawiedliwości, administracji zespolonej oraz instytucji pomocy społecznej a także placówek oświatowych                  
i publicznych służb zatrudnienia. To ponad 300 dni szkoleniowych zrealizowanych w ciągu niespełna dwóch lat; to 
blisko 60 sądów i ponad 75 instytucji pomocy społecznej a do tego prokuratury, powiatowe inspektoraty weterynarii 
oraz stacje sanitarno-epidemiologiczne, urzędy pracy, szkoły, przedszkola i inne placówki oświatowe.  

Podczas pandemii (od maja 2020 do maja 2021) w jego wykładach zdalnych uczestniczyło ponad 5000 ludzi. 
Dlatego też Małecki-Trzaskoś obecnie jest jednym z najbardziej rozchwytywanych trenerów pracujących dla 
instytucji publicznych w Polsce, które rekomendują jego szkolenia kolejnym zainteresowanym.   

Odwiedzając stronę internetową neuroKryminalistyka.pl  
można zapoznać się z licznymi referencjami. 

skan wypełnionego formularza zamówienia  
wraz z danymi do wystawienia Faktury należy wysłać na adres mail 

 kontakt@szkolenia.Live 

Wykład Szkolenie

Czas trwania do 2 godzin od 5 do 7,5 godzin

Przerwy brak dwie (po 10 minut każda)

Elastyczna formuła nie tak

Interakcje ograniczone intensywne

Cześć warsztatowa brak rozbudowana

Materiały dla uczestników brak brak

Certyfikaty uczestnictwa nie tak

Questions and Answers ograniczone bez limitu






Niniejszym dokonuję zamówienia realizacji WYKŁADU (wybierz jeden temat zakreślając kwadrat): 

Jak zapobiec samobójstwom. 
Przetrwanie w świecie psychopatów. 
Empatyczna manipulacja czyli jak skutecznie wywierać presję. 
Dążenie do prawdy w kłamliwym świecie. 

który odbędzie się w miejscu którego dysponentem jest Zamawiający tj.: 

………………………………..……………………………………………………………………….. 
(pomieszczenie pomieści uczestników oraz jest wyposażone w sprawny projektor multimedialny) 

WYKŁAD(y) odbędzie się w dniu 
………………………………………2021 roku (uzupełnij o dzień i miesiąc)  

wpisana przez Zamawiającego data, zostanie potwierdzona przez Organizatora jako obowiązująca odrębnym mailem 

* wykład odbędzie się przed 30 sierpnia 2021 roku 
** wykład odbędzie się po 1 września 2021 roku 
Wskazane wyżej kwoty jest wartością wyrażoną w polskich złotych, Faktura VAT z 7 dniowym terminem płatności przekazana 
zostanie Zamawiającemu w dniu realizacji wykładu.  
Zamawiający oświadcza, że zamawiana Usługa szkoleniowa, mająca charakter usługi kształcenia zawodowego/przekwalifikowania 
zawodowego, jest finansowana ze środków publicznych: w całości, zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c Ustawy z dnia 
11.03.2004 r.  o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 71 O, z późn. zm.) - dlatego do kosztu realizacji szkolenia nie 
zostanie doliczony podatek VAT.  
Odpłatność ma charakter ryczałtu i nie ma do niej żadnych dopłat. 
Uczestnicy mają prawo, podczas wykładu, sporządzać samodzielnie notatki w formie pisemnej a także fotografować prezentowane 
przez trenera treści cyfrowe bo Organizator nie udostępni słuchaczom tzw. „materiałów szkoleniowych”. Podczas wykładu 
obowiązuje zakaz rejestracji dźwięku. Organizator wyraża zgodę na spożywanie pokarmów oraz napojów przez Słuchaczy trakcie 
wykładu. Każdy z wykładów jest realizowany w sposób ciągły bez przerwy.  
W związku z realizacją wykładu nie są przez Organizatora przetwarzane żadne dane osobowe Słuchaczy. 
Wycofanie zamówienia Wykładu do 32 dni przed jego datą jest bez kosztowe – późniejsza rezygnacja z zamówionego szkolenia 
wiąże się z koniecznością opłaty faktury VAT tytułem „opłaty przygotowawczej” w kwocie 400 zł (słownie: czterysta złotych) - do 
której to wartości doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%. 
Wykład będzie realizowany przez Organizatorem wykładu jest: "hanuU concept Anna Wojtas", posługująca się numerem                   
NIP 6412386696 z siedzibą w Bytomiu na licencji udzielonej przez fundację o nazwie: Instytut Badań i Analiz działalności Jednostek 
Samorządu Terytorialnego z siedzibą w Krakowie. 

 
zwrotne potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy w rozumieniu kodeksu cywilnego / skan wypełnionego 

formularza zamówienia  wraz z danymi do wystawienia Faktury należy wysłać na adres mail  franciszek@neuroKryminalistyka.pl 

Wybierz jedną z opcji (wpisz w ramkę słowo „TAK”) harmonogram odpłatność* odpłatność**

Pierwszy wykład (maks 18 osób) 7:45-10:15 1300 zł 3000 zł

Zamawiam jeden wykład i zoobowiązuje się opłacić koszt równy: 1300 zł 3000 zł

Drugi wykład (maks 18 osób) 10:30-13:00 111 zł 555 zł

Zamawiam dwa wykłady i zoobowiązuje się opłacić koszt równy: 1411 zł 3555 zł

Trzeci wykład (maks 18 osób) 13:15-15:45 77 zł 333 zł

Zamawiam trzy wykłady i zoobowiązuje się opłacić koszt równy: 1488 zł 3888 zł

Pieczęć zamawiającego

Zamówienie WYKŁADU 

………   ….………………….    2021 roku 
dzień   miesiąc                        rok złożenia zamówienia

Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby uprawnionej do 
zwarcia umowy realizacji Wykładu:

Podpis osoby uprawnionej do zawarcia umowy realizacji 
Wykładu:






Niniejszym dokonuję zamówienia realizacji SZKOLENIA (wybierz jeden temat zakreślając kwadrat): 

Przetrwanie w świecie psychopatów (8:00-15:20). 
Empatyczna manipulacja czyli jak skutecznie wywierać presję (8:00-13:30). 
Dążenie do prawdy w kłamliwym świecie (8:00-13:30). 

które odbędzie się w miejscu którego dysponentem jest Zamawiający tj.: 

………………………………..……………………………………………………………………….. 
(pomieszczenie pomieści uczestników oraz jest wyposażone w sprawny projektor multimedialny) 

SZKOLENIE odbędzie się w dniu 
………………………………………2021 roku (uzupełnij o dzień i miesiąc)  

wpisana przez Zamawiającego data, zostanie potwierdzona przez Organizatora jako obowiązująca odrębnym mailem 
Zamawiający zobowiązuje się opłacić zryczałtowany koszt usługi: szkoleniowej w kwocie: 

Wskazana wyżej kwota jest wartością wyrażoną w polskich złotych, Faktura VAT z 7 dniowym terminem płatności przekazana zostanie 
Zamawiającemu w formie elektronicznej.  
Odpłatność ma charakter ryczałtu i nie ma do niej żadnych dopłat i jest związana z liczbą uczestników. W jednodniowym szkoleniu może 
uczestniczyć od 3 do maksymalnie 18 osób. W przypadku zainteresowania realizacji szkolenia przez większą liczbę osób należy 
zamówić kolejny dzień szkoleniowy. Uczestnicy mają prawo, podczas szkolenia, sporządzać samodzielnie notatki w formie pisemnej            
a także fotografować prezentowane przez trenera treści cyfrowe. Podczas szkolenia obowiązuje zakaz rejestracji dźwięku. Organizator 
wyraża zgodę na spożywanie pokarmów oraz napojów przez Uczestników szkolenia w jego trakcie (niezależnie od przerwy) o ile nie będą 
to dania obiadowe/barowe (organizacja przerwy obiadowej jest wykluczona). Podczas szkolenia, prowadzący ogłosi przerwy zgodnie             
z informacjami w opisie szkolenia.  
Organizator przekaże Zamawiającemu odpowiednią ilość Certyfikatów dla Uczestników szkolenia. Zawierać one będą: program szkolenia 
oraz czas jego trwania, a także datę i miejsce realizacji jak również tytuł szkolenia oraz imię i nazwisko trenera oraz podpis, pieczęć 
podmiotu organizującego szkolenie. W związku przepisami o ochronie danych osobowych Organizator szkolenia przekaże Zamawiającemu 
certyfikaty poświadczające udział w szkoleniu zawierające informacje wymienione powyżej, jednak rolą zamawiającego będzie ich 
uzupełnienie o dane osobowe oraz późniejsze potwierdzanie ich autentyczności w zakresie udziału posiadacza w szkoleniu. W związku           
z realizacją szkolenia nie są przez Organizatora przetwarzane żadne dane osobowe Uczestników. 
Wycofanie zamówienia szkolenia do 32 dni przed jego datą jest bez kosztowe – późniejsza rezygnacja z zamówionego szkolenia wiąże się   
z koniecznością opłaty faktury VAT tytułem „opłaty przygotowawczej” w kwocie 400 zł (słownie: czterysta złotych) - do której to wartości 
doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%. 
Szkolenia będzie realizowane przez Organizatorem szkolenia jest: "hanuU concept Anna Wojtas", posługująca się numerem                       
NIP 6412386696 z siedzibą w Bytomiu na licencji udzielonej przez fundację o nazwie: Instytut Badań i Analiz działalności Jednostek 
Samorządu Terytorialnego z siedzibą w Krakowie. 

 
zwrotne potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy w rozumieniu kodeksu cywilnego / skan wypełnionego 

formularza zamówienia  wraz z danymi do wystawienia Faktury należy wysłać na adres mail kontakt@szkolenia.Live 

Proszę wybrać JEDNĄ z opcji (wpisz w ramkę słowo „TAK”) 

jako zamawiający zobowiązuje się zapłacić kwotę 2600 zł

Korzystam z 30% rabatu bo szkolenie odbędzie się przed 01.09.2021 roku -780 zł

jako zamawiający zobowiązuje się zapłacić kwotę 1820 zł

Korzystam z 40% rabatu bo dokonam przedpłaty -1040 zł

jako zamawiający zobowiązuje się zapłacić kwotę 1560 zł

Korzystam z 50% rabatu bo dokonam przedpłaty a szkolenie odbędzie się przed 01.09.2021 roku -1300 zł

jako zamawiający zobowiązuje się zapłacić kwotę 1300 zł

Pieczęć zamawiającego

Zamówienie SZKOLENIA 

………   ….………………….    2021 roku 
dzień   miesiąc                        rok złożenia zamówienia

Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby uprawnionej do 
zwarcia umowy realizacji szkolenia:

Podpis osoby uprawnionej do zawarcia umowy realizacji 
szkolenia:

mailto:kontakt@szkolenia.Live


Propozycja dodatkowa:  
Wykład: „Jak zapobiec samobójstwom” 
Wykład odpowiada na pytania: dlaczego dochodzi do samobójstw, jak rozpoznać człowieka w kryzysie suicydalnym 
i jak zbudować fundamenty dla kontaktu z takim człowiekiem.   
Na jego wstępie uczestnicy poznają skalę problemu samobójstw w Polsce, w Państwa województwie oraz na 
terenie Waszego miasta - wszystko na przestrzeni czterech lat. Następnie poruszony zostanie problem 
„znikających danych o próbach samobójczych”. W kolejnym kroku zostanie zaprezentowany katalog 
wytrącających czynników stresujących. Czyli katalog zdarzeń, które może wywołać kryzys samobójczy u młodej 
osoby, wraz z rekomendacjami właściwych zachowań. Uczestniczący dowiedzą się też kiedy konkretnie i gdzie 
szukać pomocy dla dzieci i młodzieży szkolnej. W finalne wykładu zostanie zaprezentowanych pięć nowoczesnych 
zasad profilaktyki suicydalnej. Tuż po wykładzie odbędzie się runda pytań i odpowiedzi w formie dyskusji słuchaczy 
z prowadzącym.  
Wykład jest opracowany z myślą o pracownikach placówek oświatowych. 
Wykład trwa 120 minut i jest realizowany bez przerw w sposób ciągły - bez przerw.  

Zasady organizacji wydarzeń w nowej rzeczywistości: 
Wykład jest realizowany w siedzibie Zamawiającego bądź w innym wskazanymi przez zamawiającego 
miejscu wyposażonym w projektor multimedialny. 

Jednorazowo w wykładzie/szkoleniu może uczestniczyć maksymalnie do 25 osób. Prowadzący 
szkolenia/wykłady jest zaszczepiony obiema dawkami substancji chroniącej przed COVID19. Warto aby 
rozważyć pomysł aby uczestnikami byli wyłącznie ozdrowieńcy i osoby zaszczepione. 

Podczas jednego dnia roboczego można zrealizować wykłady dla dwóch grup. Czyli w jednym dniu 
możliwe jest przeprowadzenia wykładów dla łącznej liczby Uczestników równej 50 osób (czyli po 25 osób 
w każdej z grup). 

Wykładowca: 
Franciszek A. Małecki-Trzaskoś ma piętnastoletnie doświadczenie trenerskie. Ostatnie kilkadziesiąt miesięcy  jest 
najlepszym potwierdzeniem Jego kwalifikacji, gdyż tylko w latach 2017-2019, w kameralnych szkoleniach 
prowadzonych przez Franciszka A. Małeckiego-Trzaskosia, brało udział ponad 4000 pracowników wymiaru 
sprawiedliwości, administracji zespolonej oraz instytucji pomocy społecznej a także placówek oświatowych                  
i publicznych służb zatrudnienia. To ponad 300 dni szkoleniowych zrealizowanych w ciągu niespełna dwóch lat; to 
blisko 60 sądów i ponad 75 instytucji pomocy społecznej a do tego prokuratury, powiatowe inspektoraty weterynarii 
oraz stacje sanitarno-epidemiologiczne, urzędy pracy, szkoły, przedszkola i inne placówki oświatowe.  

Podczas pandemii (od maja 2020 do maja 2021) w jego wykładach zdalnych uczestniczyło ponad 5000 ludzi. 
Dlatego też Małecki-Trzaskoś obecnie jest jednym z najbardziej rozchwytywanych trenerów pracujących dla 
instytucji publicznych w Polsce, które rekomendują jego szkolenia kolejnym zainteresowanym.   



Koszt: 

Wskazane wyżej kwoty są wartościami wyrażoną w polskich złotych. 
Zamawiający oświadcza, że zamawiana Usługa szkoleniowa, mająca charakter usługi kształcenia zawodowego/przekwalifikowania 
zawodowego, jest finansowana ze środków publicznych: w całości, zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c Ustawy z dnia 
11.03.2004 r.  o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 71 O, z późn. zm.) - dlatego do kosztu realizacji szkolenia nie 
zostanie doliczony podatek VAT.  
Odpłatność ma charakter ryczałtu i nie ma do niej żadnych dopłat. 
Uczestnicy mają prawo, podczas wykładu, sporządzać samodzielnie notatki w formie pisemnej a także fotografować prezentowane 
przez trenera treści cyfrowe bo Organizator nie udostępni słuchaczom tzw. „materiałów szkoleniowych”. Podczas wykładu 
obowiązuje zakaz rejestracji dźwięku. Organizator wyraża zgodę na spożywanie pokarmów oraz napojów przez Słuchaczy trakcie 
wykładu. Każdy z wykładów jest realizowany w sposób ciągły bez przerwy.  
W związku z realizacją wykładu nie są przez Organizatora przetwarzane żadne dane osobowe Słuchaczy. 
Wycofanie zamówienia Wykładu do 32 dni przed jego datą jest bez kosztowe – późniejsza rezygnacja z zamówionego szkolenia 
wiąże się z koniecznością opłaty faktury VAT tytułem „opłaty przygotowawczej” w kwocie 400 zł (słownie: czterysta złotych) - do 
której to wartości doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%. 
Wykład będzie realizowany przez Organizatorem wykładu jest: „WIGWAM S.A.”, posługująca się numerem NIP 9542741795 z 
siedzibą w Katowicach na licencji udzielonej przez fundację o nazwie: Instytut Badań i Analiz działalności Jednostek Samorządu 
Terytorialnego z siedzibą w Krakowie. 

Odwiedzając stronę internetową szkolenia.live  
można zapoznać się z licznymi referencjami. 

skan wypełnionego formularza zamówienia  
wraz z danymi do wystawienia Faktury należy wysłać na adres mail 

 kontakt@szkolenia.Live 

W razie pytań zachęcam do kontaktu na numer telefonu 884 84 07 10. 

Wybierz jedną z opcji (wpisz w ramkę słowo „TAK”) First minute * Przedpłata ** Standard *** Wakacje ****

Zamawiam jeden dzień (dwa wykłady) 2000 zł 1500 zł 4000 zł 3000 zł

zoobowiązuje się opłacić koszt równy: 2000 zł 1500 zł 4000 zł 3000 zł

Koszt zamówienia drugiego dnia wykładów 650 zł 650 zł 700 zł 600 zł

zoobowiązuje się opłacić koszt równy: 2650 zł 2150 zł 4700 zł 3600 zł

Koszt zamówienia trzeciego dnia wykładów 600 zł 600 zł 600 zł 500 zł

zoobowiązuje się opłacić koszt równy: 3250 zł 2750 zł 5300 zł 4100 zł

Koszt zamówienia czwartego dnia wykładów 550 zł 550 zł 550 zł 400 zł

zoobowiązuje się opłacić koszt równy: 3800 zł 3300 zł 5850 zł 4500 zł

Koszt zamówienia piątego dnia wykładów 500 zł 500 zł 500 zł 300 zł

zoobowiązuje się opłacić koszt równy: 4300 zł 3800 zł 6350 zł 4800 zł

* first minute  = cena obowiązuje przy złożeniu zamówienia przed 1 czerwca 2021 
** przedpłata = cena obowiązuje przy dokonaniu przedpłaty na co najmniej 30 dni przed realizacją szkolenia w roku 2021 
*** Standard = cena obowiązuje dla wykładów realizowanych pomiędzy 23 sierpnia 2021 a 1 stycznia 2022 
**** Wakacje = cena obowiązuje dla wykładów realizowanych pomiędzy 1 czerwca 2021 a 22 sierpnia 2021  
warunkiem utrzymania cen jest realizacja wykładów w następujące po sobie dni kalendarzowe


