
PODMÍNKY PŘIHLÁŠENÍ NA KURZ 

Závaznou přihlášku prosím zašlete vyplněnou na e-mailovou adresu: 
lucie@terapea.cz, nebo na poštovní adresu: Mgr. Lucie Kleníková, Terapea, 
Veletržní 528/19, 170 00, Praha 7, pro kurz kategorie PROFI spolu 

s potvrzením o  zdravotnickém vzdělání. Potvrzení o zdravotnickém vzdělání 
posílejte pouze spolu s přihláškou ke kurzu Základy reflexní zónové terapie na noze – 

část 1 (nebo RTN I), dále již budete vedeni v naší evidenci terapeutů. Tato 
přihláška negarantuje místo na akci, ale slouží pouze k identifikaci platby. 
Garancí Vašeho místa je až zaplacení celkové ceny kurzovného a námi obdržená 

kopie dokladu o zaplacení. 
 
Přečtěte si prosím postup pro platbu až do konce!  

 
Platbu uhraďte nejpozději 4 týdny před zahájením kurzu na konto: 
196387111/0600 GE Money bank. Jako variabilní symbol uveďte své rodné 

číslo, do poznámky pro příjemce uveďte datum a kurz, za který platbu provádíte. 
 
Potřebujete-li vystavit fakturu, zašlete nám prosím fakturační údaje na e-mailovou 

adresu k.bubenickova@iol.cz , v kopii na lucie@terapea.cz 
 
Nezapomeňte současně uvést: 

 název a termín konání odborného kurzu 
 informaci, zda jste plátci DPH 

 jméno a příjmení účastníka 

 název a adresu společnosti (plátce) s uvedením IČO, DIČ 
 

Na základě těchto údajů Vám e-mailem obratem zašleme fakturu. 
V tomto případě prosím proveďte platbu až na základě zaslané faktury. 
Originál faktury Vám předáme při registraci v den konání kurzu nebo Vám ji na 

základě předchozí domluvy zašleme poštou.  
 
V případě jakýchkoli dotazů nás prosím kontaktujte. 

 
 
STORNO PODMÍNKY 

 
Při odvolání akce ze strany účastníka čtyři týdny před začátkem jejího konání  si 
pořadatelé nenárokují storno poplatek z celkové ceny za předem objednané a 

zaplacené služby. 
Při odvolání akce ze strany účastníka více než 14 dní před začátkem jejího konání si 
pořadatelé nárokují 50% storno poplatek z předem objednaných a zaplacených 

služeb. 
Při odvolání akce ze strany účastníka méně než 14 dní před začátkem jejího konání si 
pořadatelé nárokují 100% storno poplatek z předem objednaných a zaplacených 
služeb. 
  



Každý účastník přebírá zodpovědnost za svoji účast na semináři. V případě nemoci 

nebo těhotenství je Vaše 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. Další práva jsou vyloučena. 
 
 

 


