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DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W NASZYM SZKOLENIU?

Sport Evolution to profesjonalna agencja marketingu sportowego, świadcząca kompleksowe usługi w zakresie 

marketingu  i  public  relations  sportowego,  sponsoringu,  organizacji  imprez  sportowych  oraz  managementu 

sportowego. 

Uczestniczyliśmy  w  organizacji  wielu  imprez  sportowych,  wśród  nich: Flora  Maratonu  Warszawskiego, 

Carrefour Półmaratonu Warszawskiego, Mazovia MTB Marathonu, Herbalife Susz Triathlonu, turniejów halowej 

piłki nożnej oraz licznych biegów ulicznych: Biegu Dookoła ZOO, Biegu Ursynowa, Biegu Niepodległości w 

Grodzisku Mazowieckim, Bemowskiego Biegu Przyjaźni, Biegu Chomiczówki i wielu innych. Przy większości z 

nich  odpowiadaliśmy  za  pozyskanie  niezbędnych  pozwoleń  administracyjnych,  zapewnienie 

bezpieczeństwa,  współpracę  ze  służbami  porządkowymi  itd. Naszym  doświadczeniem  chcemy  się  teraz 

podzielić z Państwem.

Dla  zapewnienia  najwyższej  jakości  naszych  szkoleń,  współpracujemy  także  z  ekspertami w  swoich 

dziedzinach, którzy nie są związani z naszą agencją. Dzięki temu mogą być Państwo pewni, iż otrzymacie dużą 

porcję rzetelnej i przydatnej wiedzy, którą wykorzystacie przy organizacji różnych eventów sportowych.

O jakości naszych szkoleń świadczą jednak przede wszystkim opinie ich byłych uczestników.  Po każdym 

szkoleniu,  przeprowadzamy  krótką  ankietę,  która  służy  jego  ocenie.  Przedstawiamy  Państwu  najważniejsze 

wyniki ostatniego szkolenia z prawnych aspektów organizacji imprez sportowych

:

1) Średnia ocena ogólna szkolenia wyniosła 8,13/10

2) 88% uczestników szkolenia na pytanie, czy poleciłoby je znajomym, odpowiedziało "Zdecydowanie tak" lub 

"Raczej tak".

3) Oceny trenerów prowadzących szkolenie wahały się między 5,13 a 5,50 w skali do 6.

Jesteśmy  przekonani,  że  zebrane  od  uczestników  poprzednich  szkoleń  opinie,  pozwolą  nam  jeszcze  lepiej 

zaspokoić Państwa oczekiwania wobec prezentowanego szkolenia.



Temat szkolenia: PRAWNE ASPEKTY ORGANIZACJI IMPREZ SPORTOWYCH

Typ szkolenia: Otwarte, limit: 15 osób

Program: Prawna definicja imprezy sportowej i rekreacyjnej

Akty prawne kluczowe przy organizacji imprez sportowych:
- Nowa "Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych";
- Ustawa "Prawo o ruchu drogowym";
- Kodeks Postępowania Administracyjnego;
- inne akty prawne.

Uzyskiwanie pozwoleń administracyjnych:
- impreza masowa;
- wyłączenie drogi w sposób szczególny;
- dzierżawa/najem terenu;
- inne pozwolenia (reklama, dodatkowe oznaczenia oraz inne działania wymagające 
uzyskania pozwoleń).

Bezpieczeństwo uczestników imprez sportowych
- współpraca ze służbami porządkowymi (Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna, 
Żandarmeria Wojskowa i inne);
- współpraca z agencją ochrony.

Prowadzący: Leszek  Gaca  -  współwłaściciel  i  event  manager  agencji  Sport  Evolution. 
Doświadczenie  w  organizacji  wielkich  imprez  sportowych  zdobywał  m.in.  przy 
Maratonie i Półmaratonie Warszawskim. Specjalista w zakresie prawnych aspektów 
organizacji  imprez,  w  tym  pozyskiwania  niezbędnych  pozwoleń:  na  organizację 
imprezy masowej, na wyłączenie drogi w sposób szczególny itd. Posiada również 
duże doświadczenie we współpracy ze służbami porządkowymi.

Rafał  Staniak -  właściciel  Agencji  Ochrony  Osób  i  Mienia  „Guard”.  Posiada 
uprawnienia kierownika ds. bezpieczeństwa imprez masowych i licencję II stopnia 
ochrony  fizycznej.  Odpowiada  za  bezpieczeństwo  uczestników  dużych  imprez 
sportowych,  m.in.:  Półmaratonu  i  Maratonu  Warszawskiego,  meczów  drużyny 
siatkarskiej  AZS  Politechnika  Warszawska  oraz  drużyny  futbolu  amerykańskiego 
Warsaw American Football Club.

Forma: Teoretyczno -  warsztatowa,  z  naciskim na praktyczne aspekty  wykorzystania 
zdobytej wiedzy



Godziny: 9:00 - 17:00

Miejsce: Centrum Europrofes, ul. Stawowa 10, Katowice (centrum)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cena: 700 zł

Studenci i NGO: 550 zł
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W cenę wliczono: udział w szkoleniu, materiały drukowane, certyfikat, przerwy kawowe.

Uwaga! 
W przypadku delegowania na szkolenie więcej niż jednego pracownika danej organizacji, każdy kolejny 
uczestnik otrzymuje 20% rabatu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zgłoszenia: za pomocą formularza zgłoszeniowego; wypełniony formularz należy przesłać:
- faksem na numer: (22) 48 96 757, 
- lub mailem na adres: biuro@sportevolution.pl,
- lub pocztą na adres: ul. Nowoursynowska 161f lok. 021, 02-787 Warszawa.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KONTAKT:

Ola Kurek
mail: ola@sportevolution.pl

mobile: +48 503 747 148

Piotr Jakóbik
mail: piotr@sportevolution.pl

mobile: +48 511 291 080


