HANNE-MARQUARDT-FUSSREFLEX®

Výukové centrum Reflexní zónové terapie na noze, Praha, Česká republika
Autorizovaná lektorka Mgr. Klára Bubeníčková

POZVÁNKA NA ŠKOLÍCÍ AKCI
Pro širokou odbornou zdravotnickou veřejnost
Dovolujeme si Vás pozvat na kurz

REFLEXNÍ ZÓNOVÉ TERAPIE NA NOZE –
výukový modul I. – POHYBOVÝ APARÁT A STATIKA
který se koná v termínu: 7. – 9. 12. 2018
v prostorách NZZ TERAPEA, Veletržní 19, 170 00, Praha 7
Kurz začíná ve pátek ve 13 hod a končí v neděli ve 16 hod.
Součástí kurzu jsou podrobná skripta v češtině a barevný přehled zón.
Cena kurzu: 3.300,- Kč
S sebou budete potřebovat: pohodlné oblečení, obuv na přezutí, pastelky, polštářek,
prostěradlo a deku.
Možnosti ubytování v okolí:
Hostel Mikoláše Alše, Na Výšinách 2, 170 00, Praha 7, tel: +420 220 570 698, e-mail:
kolej@vsup.cz, www.vsup.cz, paní Jelínková, uvedete-li, že se chystáte na kurz pro
fyzioterapeuty, můžete získat slevu 400,- Kč/noc/osobu při obsazeném dvojlůžkovém pokoji
Dobrá ubytovna, Bubenská 1536/43, Praha 7, www.dobraubytovna.cz
Způsob platby: bankovním převodem na číslo účtu: 196387111/0600 nejpozději 6 týdnů
před konáním kurzu. VS je 118, do poznámky uveďte své jméno a Modul I. Budete-li
potřebovat vystavit fakturu, před úhradou poplatku zašlete Vaše fakturační údaje na níže
uvedenou adresu.
Storno podmínky: při odvolání účastníka méně než 4 týdny před začátkem konání akce si
pořadatel nárokuje 50% z celkové částky kurzu, při odvolání účastníka z akce méně než 14
dní si pořadatel nárokuje 100% z celkové částky kurzu. V případě nemoci nebo těhotenství je
účast možná pouze po dohodě s lektorkou. Lektorka je oprávněna při nedostatečném počtu
zájemců kurz odvolat. V tomto případě je zavázána vrátit platbu za kurz v plné výši.
V případě Vašeho zájmu o účast na školící akci prosím kontaktujte Mgr. Lucii
Kleníkovou: TERAPEA, Veletržní 19, Praha 7, tel. č.: 776 028 844, lucie@terapea.cz
Odborné dotazy vám zodpoví Mgr. Klára Bubeníčková, tel. č.: 606 611 116,
klara@terapea.cz, ww.rtn-fussreflex.cz

