PODOLOGIE s.r.o
a
Česká podologická společnost, z.s.

organizují praktický vzdělávací seminář

NEHTOVÉ NÁHRADY V PODOLOGII

Datum konání akce: dle rozpisu na www.podolog.cz a www.vasenohy.cz
Hodnoceno ve vzdělávacím systému České podologické společnosti: 10 kreditů
Místo konání: Vzdělávací a školící centrum Jaroslav Fešar, Svatoslavova 16, Praha 4 - Nusle
Cena: 4000,- Kč - pro členy České podologické společnosti, pro ostatní 5000,- Kč
Pro absolventy odborného kurzu podologie sleva 50% z uvedených cen.
Přednášející a školitel: Mgr. Jaroslav Fešar, MBA
Organizátor akce: Mgr. Jaroslav Fešar, MBA - prezident České podologické společnosti, z. s.
Garant akce: Česká podologická společnost, z. s.
Časový harmonogram:
9,20 hod. - 9.30 hod. prezence
9,30 hod. - 11.30 hod. teoretická část
11.30 hod. - 13.30 hod. první praktická část
13,30 hod. - 14.00 hod. občerstvení
14,00 hod. - 16.30 hod. druhá praktická část, diskuse, závěr
Náplň kurzu a hlavní témata:
- úvod, představení nehtové protetiky v pedikérsko - podologické praxi, historie nehtových náhrad
- problematika komplikací růstu nehtů, deformace, indikace, kontraindikace, příčiny a klasifikace
- metody zhotovení náhradních nehtových plotének dvěma způsoby, seznámení s materiálem, technologický postup,
bezpečnost při práci
- praktický nácvik diagnostiky, příprava nehtů, zhotovení náhradního nehtu litou a destičkovou technikou, nasazení, úprava,
závěrečné ošetření
- shrnutí, přezkoušení a závěr
V ceně: občerstvení včetně nápojů, skripta, diplom
Závazně si svoji účast zaregistrujte, příp. potvrďte na e-mailu: jaroslav.fesar@seznam.cz.
Na Vámi uvedený e-mail Vám budou později zaslány bližší informace.
Současně uhraďte poplatek ve výši 4000,- Kč (5000,- Kč), nejpozději však do do deseti dnů od přihlášení
na účet PODOLOGIE s.r.o.: 4392229389/0800.
Ze Slovenska: CZ16 0800 0000 0043 9222 9389, BIC (SWIFT): GIBACZPX
Variabilní symbol: členové ČEPOS - Vaše členské číslo, nečlenové - prvních šest čísel RČ.
Účastníci akce obdrží diplom o absolvování školící akce. V ceně je použitý materiál, parkování zdarma a občerstvení.
Počet osob v kurzu min. 2 – 4 max.
Při neuskutečnění akce ze strany organizátora bude částka v plné výši bez zbytečných odkladů vrácena na účet, ze kterého
byla odeslána.
Storno podmínky:
Uchazeč má právo kdykoliv před započetím kurzu odstoupit od rezervace. Odstoupení je nutno oznámit písemnou formou (e-mail). V případě storna provedeme vyúčtování a nejpozději do
14ti dnů převedeme zbývající částku uchazeči. Při zrušení rezervace uchazečem činí storno poplatek:
- více než 45 dnů před nástupem do kurzu 0% uhrazené částky
- 45- 30 dnů před nástupem do kurzu 50% uhrazené částky
- 30- 20 dnů před nástupem do kurzu 75% uhrazené částky
- méně než 20 dnů před nástupem do kurzu 100% uhrazené částky

www.vasenohy.cz, www.podolog.cz

