
ZARZĄDZANIE W PRAKTYCE  
– PRAKTYKA W ZARZĄDZANIU

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne seminarium „Praktyka w zarządzaniu, zarządzanie w praktyce”, które odbę-
dzie się w 22.03.2018 w Mińsku Mazowieckim.

Seminarium odbywa się w ramach projektu „Acelerator”, którego głównym zadaniem jest przygotowanie prak-
tycznego narzędzia dla menedżerów zawierającego szczegółowe opisy konkretnych inwestycji infrastruktural-
nych w zakresie sportu będących zarówno inspiracją dla przyszłych inwestorów jak i źródłem wiedzy dla zarząd-
ców istniejących obiektów.

Uczestnikami seminarium będą także przedstawiciele naszych Partnerów z Holandii i Portugalii, którzy przedsta-
wią praktyczne rozwiązania zarządcze realizowane w tych krajach.

W programie wizyty zaplanowaliśmy także zwiedzanie Aquaparku Miejskiego z Lodowiskiem zarządzanego przez 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim

Zdanie o Organizatorze

Instytut Rozwoju Infrastruktury Sportowej powstał aby tworzyć stałą platformę współpracy i wymiany doświad-
czeń między menedżerami zarządzającymi ośrodkami i centrami sportu w Polsce. Misją Instytutu jest działanie 
na rzecz rozwoju i wspierania podnoszenia poziomu wiedzy o zarządzaniu obiektami sportowymi i rekreacyj-
nymi w Polsce. Ważne jest także to, że sami jesteśmy „z branży”, co ma znaczenie dla rozumienia specyficznych 
problemów środowiska. Od niemal 10 lat integrujemy środowisko zarządców obiektów sportowych organizując 
m.in. Ogólnopolskie Forum Zarządców i Administratorów Obiektów Sportowych.

Najważniejsze dane:

Termin wydarzenia: 22.03.2018 (czwarek)
Miejsce: Mińsk Mazowiecki

Harmonogram:

09.45 – 10.00 powitanie i prezentacja założeń projektu Acelerator
10.00 – 10.45  Model holenderski w zarządzaniu obiektami sportowymi – Corine Persjin, Praesentis
10.45 – 11.30  Model portugalski w zarządzaniu obiektami sportowymi – Paulo Fidalgo, Mirandella
11.30 – 12.00  Praktyczne aspekty zarządzania Aquaparkiem z Lodowiskiem – Robert Smuga, dyr. MOSiR Mińsk 

Mazowiecki
12.00 – 12.15 przerwa kawowa
12.15 – 13.30 zwiedzanie Aquaparku z Lodowiskiem

(zapewniamy tłumacza)

Mam nadzieję, że spotkanie umożliwi wymianę praktycznych rozwiązań zarządczych wykorzystywanych na po-
dobnych obiektach w krajach partnerskich.

PROJECT: "Cooperation for innovation and exchange of good practices. Strategic Partnerships for Vocational 
Education and Training "co-financed by the European Union under the European Social Fund

Ze sportowym pozdrowieniem!

Piotr Bubela
Prezes Zarządu

Instytut Rozwoju Infrastruktury Sportowej


