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Shooting Trip do Izraela jest projektem dla tych, którym znudziły się 
zwykłe szkolenia, a którzy pragną inspiracji, energii i adrenaliny na 
najwyższym poziomie.

Weź udział w wyjątkowych warsztatach dla liderów biznesu, 
intensywnym treningu strzelania pod okiem najlepszych instruktorów 
w wyprawie w głąb ludzkiego umysłu, wolnego od iluzji, 
wykraczającego ponad logikę i schematy myślowe.

W podroż do Tel Avivu, nazywanego Nowym Jorkiem Bliskiego Wschodu, 
zabierze nas Robert Krool - najwyższej klasy mentor i ekspert w dziedzinie 
strategii, przywództwa, przez czytelników nazywany „Alchemikiem” a przez 
klientów „mistrzem intelektualnej prowokacji”, oraz Krzysztof Kruszewski - 
instruktor strzelectwa bojowego i sportowego, twórca podręczników  
i filmów szkoleniowych w zakresie walki wręcz oraz użycia broni palnej  
w bliskim kontakcie (Close Quarter Combat), działający na pograniczu 
rynków Polski i Izraela. 

Zapraszam na 5-dniowe spotkanie z samym sobą, podczas którego 
zbudujesz konkretną obfitość menadżerską, dowiesz się jak  szacować 
ryzyko i ustalać własne kryteria, a przede wszystkim poznasz własną reakcję 
na problem. 

To wyprawa, która prowokuje, wyostrza zmysły, poszerza perspektywę. 
To wyprawa, dzięki, której zostaniesz strzelcem doskonałym nie tylko na 
strzelnicy, ale również w biznesie. 

Największą bitwę w trakcie tej wyprawy przyjdzie Ci stoczyć we 
własnym wnętrzu!

Zapraszam do rezerwacji miejsc na tę wspólną strzelecką wyprawę. 

Konrad Kaczmarczyk
Dyrektor Generalny
k.kaczmarczyk@langas.pl

• Weź udział w wyprawie swojego życia 
do Tel Avivu, centrum nowoczesnego 
biznesu słynącego z pięknych zakątków, 
piaszczystych plaż i nowoczesnych 
drapaczy chmur;

• Poznaj użyteczne zastosowanie sztuki 
wojennej w trudnych decyzjach 
biznesowych i właścicielskich podczas 
autorskich warsztatów Roberta Kroola;

• Doświadcz niesamowitej adrenaliny  
i silnych emocji w trakcie intensywnych 
treningów strzeleckich z najlepszymi 
izraelskimi instruktorami;

• Przeżyj dynamiczny trening z mistrzem 
obrony nożem i długopisem;

• Zanurz się w niewiarygodnej mieszance 
egzotycznych kultur i zasmakuj  
w specjałach kuchni Izraela;

• Spotkaj specjalistów, którzy 
przeprowadzą serię treningów 
dostosowanych do Twoich potrzeb  
i kondycji;

• Zobacz jedno z najpiękniejszych  
i najważniejszych miejsc na mapie świata: 
Izrael – ziemię wielu kultur i religii;

• Znajdź inspirację i nową motywację, 
gdy wieczorami będziemy prowadzić 
długie coachingowe rozmowy i dzielić 
się doświadczeniem w biznesowym 
otoczeniu.
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Ta wyprawa to droga do 
poznania siły własnego 
umysłu, w którym toczy 
się ciągła bitwa.
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DOŁĄCZ SWOJĄ OPINIĘ DO UCZESTNIKÓW POPRZEDNICH  
WARSZTATÓW PRZYWÓDZTWA LANGAS GROUP
Tak więc w końcu zrealizowałem swoje odwieczne marzenie. Byłem tam,... byłem. Smakowałem i rozkoszowałem się każdym kolejnym 
wspaniałym dniem, w miejscu, gdzie wszystko zaczyna się i kończy herbatą z liści koki! Wszystko to było mi dane przeżyć w najlepszym 
towarzystwie, chętnie tam powrócę! Dziękuję!  
Andrzej Stróżyk, Prezes Zarządu, Astromal  

Wyjazd quasi szkoleniowy okazał się odważną męską wyprawą do nieznanych Chin i nierozpoznanych zakątków własnej pod i nad 
świadomości...   
Piotr Jakub Kwiatek, CFO, ENERGOPOL 

It’s that kind of road, which will never end... a part of it will remain in us forever.   
Marcela Beznoskova, Nestle Europe  

Wyprawa do Peru spełniła moje wszystkie oczekiwania. Wspaniałe krajobrazy, mieszanka kultur, doskonała kuchnia, Peru mnie po prostu 
zachwyciło. Przewodniki z barwnymi fotografiami nie kłamią, tam tak rzeczywiście jest. Z pewnością jeszcze się tam wybiorę. 
Włodzimierz Kwiatkowski, Dyrektor Generalny, Członek Zarządu, Berendsen

P R O G R A M 
W Y P R A W Y
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IZRAEL SHOOTING TRIP  
Z ROBERTEM KROOLEM  
I KRZYSZTOFEM KRUSZEWSKIM

Dzień I. poniedziałek,  
2 marca 2020 r.

Wylot z Warszawy
Przylot do Tel Avivu
Przejazd na północ, Wzgórza Golan,  
około 2 godz.
Wieczór w kibbutzu

Dzień II. wtorek,  
3 marca 2020 r.

Śniadanie
Warsztat wprowadzający,  
przygotowanie teoretyczne
Trening obrony długopisem  
i bronią improwizowaną  
z Gyuem Rafaelim
Trening strzelecki  
z Krzysztofem Kruszewskim
Czas wolny
Warsztat LifeSkills (cz. 1)  
z Robertem Kroolem
Wieczór w kibbutzu

Dzień III. środa,  
4 marca 2020 r.

Śniadanie
Warsztat wprowadzający,  
przygotowanie teoretyczne
Trening strzelecki  
z Krzysztofem Kruszewskim
Transfer do Tel Aviv i zameldowanie  
w hotelu

Dzień IV. czwartek,  
5 marca 2020 r.

Śniadanie
Trening walki nożem taktycznym  
z Guyem Rafaelim
Warsztat LifeSkills (cz. 2)  
z Robertem Kroolem 
„Tel Aviv Fun” 

Dzień V. piątek,  
6 marca 2020 r.

Śniadanie
Przejazd na lotnisko
Przylot do Warszawy

Trening 
strzelecki  
z Krzysztofem 
Kruszewskim
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Warsztat 
Lifeskills cz.1 
Obserwacja, ocena, decyzja,  
akcja - to twarde reguły sztuki 
wojennej. Ale jakie proporcje  
czasowe i umiejętności intelektualne 
wchodzą w te zakresy przy  
decyzjach biznesowych? 

Nie tylko je zmierzymy,  
ale i podsumujemy w precyzyjny 
sposób. 

W A R S Z T A T Y  
Z  M E N T O R E M

Przywództwo sytuacyjne - użyteczne 
zastosowanie sztuki wojennej w trudnych 
decyzjach biznesowych i właścicielskich

Warsztat  
Lifeskills cz.2
Nie mamy wpływu na 
występowanie anomalii, ale na 
szacowanie ryzyka, ustalenie własnych 
kryteriów już tak! A przede wszystkim 
na naszą reakcję na problem. 

Czy znasz tę reakcję u siebie?  
A co jeśli nie? Zapanuj nad swoimi 
emocjami i spraw, żeby pracowały  
dla Ciebie.

Ostrzenie kompetencji 
przywódczych pod okiem Mistrzów 
w plenerze Izraela to nie lada gratka 
przede wszystkim wyjazd dla liderów 
stawiających na rozwój, strategię  
i kompetencje osobiste.

Rozwój ma miejsce wówczas, gdy 
przekraczamy granicę bólu. Jeśli  
nie potrafimy się zbliżyć do tej  
granicy, mamy raczej do czynienia  
z poprawianiem sobie samopoczucia, 
ale nie… z rozwojem. Czy znasz  
swoje granice? Gdzie one przebiegają 
i czy umiesz je zdefiniować? 
A może czas na ich test? I na ich 
redefinicje…? 

Bywają różne strategie: osobiste, 
właścicielskie, rodzinne, firmowe, 
społeczne etc. Niezależnie od definicji, 
musimy przyjąć do wiadomości, iż 
strategia oznacza wiedzę o trzech 
ruchach do przodu. Czy je znasz? 
Czy je policzyłeś? Czy mają właściwą 
kolejność? Wreszcie czy są to 
Twoje ruchy? A może czas, by je 
przedyskutować z Mentorem…?  
A może z innymi, którzy mają 
podobne dylematy…? 

Tak doszliśmy do kompetencji 
osobistych liderów: umiejętności 
obserwacji, oceny, podejmowania 
decyzji i akcji. Czy znasz swoje 
kompetencje osobiste?  
A przywódcze? Czy wiesz, które trzeba 
tuszować, a które są twoim orężem?
A może czas je zmierzyć? Sprawdzić? 
Zaktualizować lub pogłębić…?

STRATEGIA
PRZYWÓDZTWO
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Dowiesz się czego ci 
potrzeba, by poprawić swój 
osobisty wynik.

NAZYWANY 
„MISTRZEM 
INTELEKTUALNEJ 
PROWOKACJI” 

EKSPERT PROWADZĄCY

Robert  
Krool
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E K S P E R C I
Zaprosiliśmy do tego projektu najbardziej doświadczonych, 
kompetentnych trenerów i doradców oraz inspirujących mówców.

Robert  
Krool

Fundator, prezes zarządu Fundacji LifeSkills i jej 
naczelny wolontariusz. Specjalista ds. inwestycji 
międzypokoleniowych oraz strategicznych projektów 
właścicielskich & rodzinnych. Zawodowy mentor, 
diagnostyk rozwojowy, pedagog i przedsiębiorca. 
W ponad 30 letnim dorobku poprowadził 
przeszło 10 tys. godzin sesji feedbackowych oraz 
mediacyjnych; uczestniczył w decyzjach właścicielskich 
o łącznej wartości przekraczającej 5,5 mld złotych, 
moderował 54 projekty zmian organizacyjnych 
& międzypokoleniowych, a w jego seminariach, 
warsztatach uczestniczyło ponad 600 tys. decydentów. 
Były biegły sądowy w dziedzinie restrukturyzacji i oceny 
ryzyka biznesowego. Wieloletni śledczy gospodarczy. 
Sklasyfikowany przez media na 7. miejscu w rankingu 
najbardziej wpływowych doradców biznesu w Polsce, 
rekomendowany przez Stowarzyszenie Profesjonalnych 
Mówców. Autor 8 książek. Współtwórca oraz jeden  
z wiodących animatorów nowej kategorii scenicznej: 
Mentoring Theater. Wyróżniony tytułem Master Mentor 
2018 przez Magazyn Businessman.pl Współautor, 
założyciel Liceum Ogólnokształcącego LIFESKILLS Nr 1  
w Warszawie,  miłośnik broni palnej, członek Sekcji 
Strzeleckiej CWKS LEGIA Warszawa.

Krzysztof  
Kruszewski
CEO w Kantar Polska. Członek ESOMAR. W latach  
2001-2005 Prezes Rady Reklamy. Zdobywca 6  
pozycji w rankingu polskich przedsiębiorców 
dwudziestolecia 1998-2008 Rzeczpospolitej. 
Równolegle do pracy w dziedzinie badań i doradztwa, 
zawodnik grupy powszechnej Sekcji Strzeleckiej CWKS 
Legia Warszawa, Instruktor Strzelectwa Bojowego  
i Sportowego, Członek Zarządu i Master Instruktor w Self 
Protection Shooting Academy odpowiedzialny za rozwój 
systemów treningowych oraz szkoleniowiec prowadzący 
zajęcia dla przedstawicieli segmentu mundurowego 
oraz cywilnych użytkowników broni palnej. Twórca 
podręczników i filmów szkoleniowych w zakresie walki 
wręcz oraz użycia broni palnej w bliskim kontakcie 
(Close Quarter Combat) działający na pograniczu 
rynków Polski i Izraela. Autor kanału SPSA na YT.

Guy 
Rafaeli  
MISTRZ OBRONY NOŻEM

Główny instruktor filipińskich sztuk walki w Izraelu. 
Współzałożyciel i główny instruktor izraelskiego 
systemu walki I.C.S. oraz UKM-Ultimate Krav-Maga. 
Projektant noża „Warrior” firmy Spyderco.

STRATEGIA
PRZYWÓDZTWO
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Zanurz się z nami w atmosferze Lewantu.



WĘDRÓWKA LIDERA
Izrael Shooting Trip z Robertem 
Kroolem i Krzysztofem Kruszewskim
 
Intensywne warsztaty z mentorem dla liderów 
biznesu w trakcie wyjątkowej wyprawy strzeleckiej 
do serca Izreala.

TEL AVIV / IZRAEL 
2 – 6 MARCA 2020 R

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i prześlij na  
numer fax: 22 355 24 08 lub e-mail: szkolenia@langas.pl

FIRMA
..................................................................................................................
...Adres
.....................................................................................................................
Imię i nazwisko (1)
.....................................................................................................................
Stanowisko 
.....................................................................................................................
E-mail
.....................................................................................................................
Imię i nazwisko (2)
.....................................................................................................................
Stanowisko 
.....................................................................................................................
E-mail
.....................................................................................................................
Imię i nazwisko (3)
.....................................................................................................................
Stanowisko 
.....................................................................................................................
E-mail
.....................................................................................................................
Osoba do kontaktu  
(przed szkoleniem otrzyma na adres  
e-mail informacje o szkoleniu)

.....................................................................................................................
Stanowisko
.....................................................................................................................
E-mail
.....................................................................................................................
Telefon/Fax
.....................................................................................................................

CENA ZAWIERA
Warsztaty według programu
Noclegi w pokojach dwuosobowych, hotel ***** 
Przejazd wewnętrzny
Opieka instruktorów 
Broń i amunicja na treningach
Śniadanie, obiadokolacja
Ubezpieczenie podróży

CENA NIE ZAWIERA

STRATEGIA PRZYWÓDZTWO

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

Zgłoszenie do 31.12.2019 12 900 PLN + 23% VAT

Zgłoszenie od 01.01.2020  14 900 PLN + 23% VAT

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Langas Group  
Konrad Kaczmarczyk, ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa, NIP:532-159-55-77 w celu 
dostarczania informacji handlowych drogą elektroniczną, w tym pocztą elektroniczną  
oraz telefonicznie, z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r.  
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017 poz. 1219 z późn. zm.).  
Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może być w każdym czasie cofnięte.

Wyrażam zgodę na inicjowanie telefonicznych połączeń przychodzących z wykorzystaniem 
przez Langas Group Konrad Kaczmarczyk, ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa,  
NIP:532-159-55-77 w celach handlowych i marketingowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.  
a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
(RODO) oraz z art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Dz.U.2016.1489  
z późn. zm.). Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może być w każdym czasie cofnięte.

FAKTURA

Oświadczamy, że jesteśmy płatnikami VAT nasz nr NIP: 

.....................................................................................................
Upoważniamy firmę Langas Group do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.

Oświadczamy, że nie jesteśmy płatnikami VAT

W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 14 dni przed szkoleniem, 
uczestnik zostanie obciążony kosztem w wysokości 50% wartości zamówienia. Wycofanie 
zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia nie zwalnia 
uczestnika z obowiązku zapłaty 100 % wartości zamówienia. Odwołanie zgłoszenia musi 
być dokonane w formie pisemnej. Możliwe jest zgłoszenie zastępstwa uczestnika inną 
osobą. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trenera z przyczyn niezależnych od 
organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany planu, miejsca, terminu lub 
odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora. 

Oświadczam, że jestem upoważniony (-na) przez firmę do podpisania formularza.

podpis                                                                                 data i pieczęć

ul. Wioślarska 8 
00-411 Warszawa
tel: + 48 22 696 80 20  
fax: + 48 22 355 24 08
www. langas.pl
e-mail: langas@langas.pl

Langas Group – Level up!

Lot economy liniami EL AL   
Warszawa – Tel Aviv Izrael - Warszawa 
WAW-TLV - LOT/EL AL 10:15-14:50
TLV-WAW - LOT/EL AL 11:25-14:25

1 500 PLN netto*

Lot business liniami EL AL 
Warszawa – Tel Aviv Izrael - Warszawa 
WAW-TLV - LOT/EL AL 10:15-14:50
TLV-WAW - LOT/EL AL 11:25-14:25

4 000 PLN netto*

Dopłata do pokoju  
pojedynczego wykorzystania Tel Aviv 4, 5 marca

800 PLN netto

POZIOM ZAAWANSOWANIA
Dostosujemy do umiejętności uczestników dwa poziomy:
• całkowicie początkujących
• dobrze strzelający

SPOSÓB PŁATNOŚCI
Przelewem w terminie 7 dni od daty otrzymania potwierdzenia 
zgłoszenia na konto Langas Group. NIP: 532-159-55-77

POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA
Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego prześlemy Państwu 
potwierdzenie uczestnictwa na adres e-mail podany w formularzu 
na ok. 10 dni przed wylotem.

* ceny lotów zależą od daty rezerwacji i mogą się różnić od podanych powyżej


