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 Pani/Pan

Komendant Straży Miejskiej

      Szanowni Państwo !

Pragnę na ręce Pana/Pani Komendant przesłać ofertę kolejnego już szkolenia podstawowego

strażników miejskich/gminnych prowadzonego przez nasz ośrodek. Liczę, że oferta nasza spotka się z

Państwa zainteresowaniem,  jak również mam nadzieje,  że pozwoli  to  na  podjęcie  i  kontynuowanie

owocnej  współpracy.  Mając  na  względzie  szczególne  warunki  związane  z  zagrożeniem  zarażenia

Covid-19, nasz ośrodek zapewnia:

- wszystkie pokoje jednoosobowe, 

- salę wykładową o powierzchni  170 m2 oraz 500 m2 zapewniającą pojedyncze ławki oddalone od

siebie o minimum 2 metry, 

- salę jadalną o powierzchni 170 m2 zapewniającą pojedyncze stoliki oddalone od siebie o minimum 2

metry, 

- salę do ćwiczeń z technik i taktyk interwencji o powierzchni 500 m2.

Wszystkie  zajęcia  prowadzone  są  w  przestronnym  ośrodku  szkoleniowym,  przez  doskonale

wykwalifikowanych  wykładowców,  posiadających  ogromną  wiedzę  zarówno  praktyczną  jak  i

teoretyczną. 
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Wieloletnie  doświadczenie  w  zakresie  szerokiego  zakresu  szkoleń  gwarantuje,  iż  nasi

słuchacze otrzymają rzetelną, profesjonalną i pełna wiedzę. Zajęcia odbywają się w pięknie położonym

obiekcie, w bezpośrednim pobliżu urokliwych jezior, w miejscowości Golejów w woj. świętokrzyskim.

OFERTA SZKOLENIOWA DLA STRAŻNIKÓW GMINNYCH/MIEJSKICH

„Szkolenie podstawowe strażników gminnych/miejskich”

 PROPONOWANY TERMIN 

CZERWIEC/LIPIEC/SIERPIEŃ – PO USTALENIU PEŁNEJ LISTY ZGŁOSZEŃ 

KOSZT brutto

 z wyżywieniem i zakwaterowaniem: od  3.650,00 do  3.800,00 zł,  po uwzględnieniu rabatów dla
uczestników  -  uzależnione  od  ilości  osób  skierowanych  na  szkolenie,  bez  noclegów  +  obiad:
2.500,00

Z uwagi na konieczność podjęcia dynamicznych działań związanych z organizacją szkolenia prosimy o
nadsyłanie  kart  zgłoszenia,  która  znajduje  się  w  załączeniu  pisma  oraz  na  stronie  internetowej
www.smszkolenia.pl 

Prosimy o przesyłanie jej e-mailem smszkolenia@smszkolenia.pl lub na nr fax: 15/866-71-29,  

Szkolenie podstawowe przeprowadzane jest na podstawie Rozporządzenia MSWiA z dnia 17 grudnia
2009 r.  (Dz.U.  2017.15  poz.  1511).  Ponadto  słuchacze  w trakcie  szkolenia  oraz  w podanej  cenie
zrealizują  szkolenie  z  zakresu  kontroli  ruchu drogowego,  wymagane  Rozporządzeniem MSWiA w
sprawie kontroli ruchu drogowego § 23 (Dz.U. 2019 poz. 2141).  

           Wszelkich dodatkowych informacji  udziela Komendant Centrum Szkolenia – Kierownik

Ośrodka Józef  Bryk tel. 661-983-424, lub 604-053-476.                

Z poważaniem

   Józef Bryk

      Komendant Szkolenia
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