Vademecum
przetrwania dla firm
W czasach pandemii i obawy o przyszłość, gdzie ważna
jest sztuka przetrwania, Hotel Ossa Conference & SPA
przygotował specjalną propozycję dla grup
zorganizowanych.

Spotkanie z największym
polskim preppersem
Piotr Czuryłło - jest znany z programów BBC, z polskiej, francuskiej i niemieckiej
telewizji. Nie wspominając już o dziesiątkach wywiadów w światowej prasie i
mediach. Uczy, jak funkcjonować w trudnych warunkach – nazywany jest

Prepperem. Prowadzi treningi survivalowe dla różnych grup. Szkoli astronautów
AATC /Analog Astronaut Trening Center / pod nadzorem psychologa, w celu
zbadania ich zdolności przetrwania w ekstremalnych warunkach. Piotr jest
założycielem Fundacji Polish Preppers Network, jest również jednym z
pierwszych prepperów w Europie. Z wielkim entuzjazmem dzieli się swoją
wiedzą i umiejętnościami m.in. poprzez fanpage – I Am Prepared.

Vademecum przetrwania dla firm
To, 2 – dniowy event rozwoju społecznego i osobistego oparty na dzikiej naturze, który wyposaży was w pewność
siebie, motywację i podstawowe umiejętności życiowe, po to, aby skutecznie dokonać zmian w swoim życiu.
Pierwszy dzień rozpocznie wspólne spotkanie w miękkich fotelach Hotelu Ossa

Drugiego dnia wyruszymy w precyzyjnie zaplanowany rekonesans na łono dzikiej

Conference & SPA, 2-godzinną prelekcją Piotra Czuryłło o przygotowaniach do

natury. Uczestnicy otrzymają profesjonalne wsparcie i opiekę trenera

sytuacji kryzysowych /czy warto się bać COVID 19/ zaradności życiowej i o tym

survivalu/możliwość zaangażowania coach ’a rozwoju personalnego/lub

jak i do czego warto się przygotować.

psychologa/ Sprzęt i wyposażenie do optymalnego komfortu wyprawy.

Wieczorem spotkanie z autorem książki VADEMECUM PRZETRWANIA

Nauczymy was, jak pracować w zespole, wspierać innych, podejmować decyzje i

oceniać ryzyko. Otrzymacie wiedzę i umiejętności, które pozwolą przekroczyć
ograniczające was bariery w kontakcie z naturą.
Skoncentrujemy się na uwolnieniu osobistego potencjału niezbędnego do
realizacji swoich zamiarów, pomożemy w odkryciu waszych mocnych stron i

zasobów.
Dzika natura przybliży nas do zmiany marzeń w cele, pomoże zaplanować
drogę do spełnienia i sukcesu. Pokaże, jak wygrać wewnętrzny pojedynek.
Nabrać pewności siebie, wiary w swoje możliwości, pozytywnego nastawienia
oraz silnej motywacji. Partnerstwo z naturą daje znacznie szybszy i trwalszy
efekt oraz większe sukcesy w samorealizacji.
Priorytetem jest wspólne bezpieczeństwo, odpowiedzialne relacje pomiędzy
uczestnikami wyprawy oraz wielka, niezapomniana przygoda!

Każdy z uczestników
na zakończenie otrzyma
książkę VADEMECUM
PRZETRWANIA z osobistą
dedykacją autora!
* Koszt każdorazowo wyceniany będzie indywidualnie i uzależniony jest od
wielkości grupy oraz ewentualnego zaangażowania coacha lub psychologa.

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!
Hotel Ossa Conference & SPA
Miejscowość: Ossa 1
96-200 Rawa Mazowiecka

info@ossahotel.pl
tel. +48 46 813 26 00
www.ossahotel.pl

