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Piątek, 10 października 2014 r.
17:00 – 21:00 | StartUp Day
Tak, tak, nadszedł ten dzień! Wasza wielka chwila! To czas na to, by zarazić resztę
uczestników swoją pasją, zaprosić ich do wspólnej akcji, powalczyć o pomysł. To także
nieoceniona lekcja dla Was – jak w krótkim czasie skutecznie zaprezentować swoją ideę.
Potraktujcie to spotkanie jako szansę na realizację Waszej mikroinicjatywy, ale także test
nabytych już w ramach REkreacji umiejętności.
Podczas tego wydarzenia każdy z Was będzie miał 3 minuty na prezentację swojego
pomysłu. Będziecie je "sprzedawać" reszcie grupy i ekspertom. Pamiętajcie, że
mikroinicjatywy muszą mieć charakter interwencyjny, czyli wprowadzić zmianę w bliskim
Wam środowisku. Realizację 7 z nich pomożemy sfinansować.
Kto będzie wybierał? Pomysły oceniać będą: dr Sylwia Bąkowska (ekspert od marketingu
relacji w sektorach kreatywnych, doktor nauk ekonomicznych, prowadzi badania z zakresu
roli prosumenta w kreowania wartości przemysłów kreatywnych i kultury, uzależniona od
dobrych pomysłów), dr Monika Tomczyk (kierownik projektu REkreacja), Kinga Rabińska
(kierownik ds. merytorycznych w projekcie REkreacja). Chcemy też, byście sami
wypowiedzieli się na temat przedstawionych pomysłów, dlatego każdy z Was będzie mógł
oddać anonimowo głos na jedną prezentację.
StartUp Day połączony jest z warsztatami dotyczącymi budowania marki wydarzenia, które
poprowadzi dr Sylwia Bąkowska.
Sobota, 11 października 2014 r.
9:30 – 13:30 | Szkolenie z przywództwa- zarządzanie zespołem, komunikacja w
grupie, role grupowe, kompetencje lidera, cz. I
Realizujesz swoją mikroinicjatywę. Wszystko idzie gładko, Twój zespół zdaje się być zgrany,
a problemów jest niepokojąco mało. Nadchodzi dzień akcji i nagle okazuje się, że brakuje
podstawowych materiałów niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów, a zaproszony
przez Ciebie trener nie przyjedzie, bo jego kot ma kaszel. Brzmi trochę nerwowo? Nie martw
się! Sobotę poświęcimy na zajęcia, które przygotują Cię do czekającego Was zadania i
uzbroją w wiedzę pomocną w sytuacjach kryzysowych.
Całość szkolenia oparta jest na symulacjach i procesach szkoleniowych. Poprzez gry
szkoleniowe zostaną Wam unaocznione procesy rządzące zespołami w sytuacjach
trudnych, zmiany, problemów z komunikacją lub kryzysu. Dzięki wykorzystaniu odpowiednio
dobranych symulacji wczujecie się w rolę lidera grupy zadaniowej, osoby wykonującej
polecenia lub też odegracie dowolną rolę spośród zestawu ról grupowych. Każdy będzie miał

okazję do przeanalizowania swoich zachowań i schematów działania. Weźcie ze sobą
ciepłe ubrania – część szkolenia będzie odbywała się na świeżym powietrzu.
Zajęcia poprowadzi Sławomir Muzioł – trener, koordynator projektów szkoleniowych,
nauczyciel. Absolwent Szkoły Trenerów Biznesu i Doradców Personalnych w Pracowni
Psychologicznej Elżbiety Sołtys w Krakowie. Ukończył filologię angielską oraz politologię na
Uniwersytecie Szczecińskim. Współzałożyciel i wieloletni prezes Stowarzyszenia POLITES.
Od 2007 roku prowadzi szkolenia dla biznesu, administracji, organizacji pozarządowych oraz
grup międzynarodowych. Prowadzi szkolenia międzynarodowe z zakresu kreatywności,
twórczego myślenia, przywództwa, współpracy w grupie, budowania zespołu i zarządzania
projektem m.in. w Polsce, Niemczech i we Włoszech. Współpracuje z międzynarodowymi
instytucjami, m.in. Citizens of Europe e.V. w Berlinie i Associazione Alouanur w Turynie.
Członek zespołu trenerskiego programu „Make a Connection” Polskiej Fundacji Dzieci
i Młodzieży, i firmy Nokia. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli i pracowników oświaty, zajmuje
się doradztwem i coachingiem w projektach edukacyjnych a także metodami wykorzystania
innowacji i praktyk z dziedziny edukacji pozaformalnej w szkolnictwie. Prowadzi szkolenia
metodami aktywnymi, opartymi na uczeniu się przez doświadczenie, a także metodami typu
outdoor.
13:30 – 14:30 | REkreacyjny obiad
Jemy, ale kontynuujemy warsztat – nabywamy podzielność uwagi 
14:30 – 17:30 | Szkolenie z przywództwa- zarządzanie zespołem, komunikacja w
grupie, role grupowe, kompetencje lidera, cz. II
Niedziela, 12 października 2014 r.
10:00 – 13:00 | Akcja Kreacja, cz. I
Akcja Kreacja to warsztatowy eksperyment przygotowany specjalnie na REkreację.
Spokojnie! Ten eksperyment jest całkowicie bezpieczny dla jego uczestników, a co więcej pozytywnie wpłynie na kondycję Waszej motywacji i kreatywności. Grupa warsztatowa
przejdzie przez dynamiczną serię ćwiczeń, gier i symulacji. Uczestnicy podniosą swoje
kompetencje komunikacyjne, zdobędą umiejętności pracy w grupie, motywowania zespołu,
podejmowania decyzji. Dowiedzą się jak zbudować w sobie otwartość na zmianę oraz
skutecznie prezentować siebie i swoje pomysły. Nie będzie ocen, gotowych rozwiązań i
przydługich prezentacji. Bedą za to niespodzianki, papierowe pociski, kolorowe liściki i
słodkie pianki.
Warsztat poprowadzi animatorka kultury, Maria Sztark. Realizowała projekty animacyjne dla
społeczności lokalnych we współpracy z Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki (m.in. we wsi
Pogorzel - warsztaty fotograficzne i street-art, we wsi Góra - współorganizacja i wykonanie
wystawy fotografii wielkoformatowych, w Szydłowcu - wykonanie plenerowej instalacji w
ramach akcji Zygmuntów - miasto z pamięci). Opracowała autorską koncepcję metody
animacyjnej Gazeta Graniasta. Współpracuje z Polską Fundacją Kultury i Sportu w ramach
Forum Młodzieży, gdzie moderuje młodzieżową grupę warsztatową. Od lat pracuje przy
organizacji i wykonaniu eventów i warsztatów z warszawską agencją Mimello i szczecińską

Kompanią Marzeń. Jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego, pasjonuje się nowymi
mediami i sztuką reportażu.
13:00 – 13:30 Przerwa na REkreację
Pijemy kawę, ale kontynuujemy warsztat – nabywamy podzielność uwagi 
13:30 – 16:30 | Akcja Kreacja, cz. II

Jak przygotować się do Zjazdu?
1. Wyśpij się i nie stresuj – wszyscy jesteśmy tu po to, by dobrze się bawić i dużo
nauczyć, a do tego potrzeba spokojnego umysłu.
2. Nie spóźniaj się i opuszczaj zajęć – utrudni to pracę wszystkim, a przede wszystkim
Tobie.
3. Bądź aktywna/-y. Jeśli z jakąś częścią zajęć jesteś lepiej zaznajomiona/-y, podziel
się swoją wiedzą!
4. Ubierz się wygodnie i weź potrzebne Ci akcesoria. Niektóre działania mogą
wymagać zaangażowania ruchowego, a przyda się także coś na notatki. Zapewniamy
podstawowe materiały, lecz jeśli marzy Ci się robienie notatek na tablecie, to chętnie
popatrzymy, bo sami nie mamy 
5. Komunikuj się! Jeśli jest jakiś problem lub masz dla nas sugestie – powiedz to nam.
6. Nie bój się liczby godzin przewidzianych zajęć – przygotowujemy je tak, by minęły
w okamgnieniu.
WAŻNE!
StartUp Day odbędzie się w sali kinowej INKU. Jeśli ktoś z Was ma potrzebę
oswojenia się z miejscem i przećwiczenia prezentacji, skontaktujcie się z nami!
Ustalimy datę i umożliwimy Wam odbycie próby generalnej 
Prosimy też osoby, które szykują prezentację multimedialną (nie jest obowiązkowa)
o wcześniejsze dostarczenie jej do INKU.

Pisz, dzwoń, wpadnij!
Kinga Rabińska (krabinska@mediadizajn.pl, 91 424 04 64)
Katarzyna Sadowska (ksadowska@mediadizajn.pl, 91 424 04 64)
Szczeciński Inkubator Kultury, al. Wojska Polskiego 90, I piętro

