
 

Závazná přihláška na výcvik   

TRANSFORMATIVNÍ PŘÍSTUP KE ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTŮ 
 

 

Závazná přihláška na 7 denní intenzivní výcvik zaměřený na podporu zmocnění, usnadnění 
vlastních rozhodnutí a zvyšování porozumění mezi stranami konfliktu, pod vedením 
mezinárodně cer fikovaných lektorů, PhDr. Lenky Polákové a Mgr. Robina Brzobohatého. 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

Termín konání:       11. 4. - 13. 4. 2019  (teorie, nácviky)               26. 4. - 27. 4. 2019 (praktické nácviky)               17. 5. - 18. 5. 2019 (praktické nácviky) Místo konání: Mediační Centrum Olomouc, Lafayettova 14,  OLOMOUC Čas konání:             9:00 – 16:30 

V ceně výcviku jsou zahrnuty studijní materiály, 

2x denně coffee break a  certifikát o absolvování 

vzdělávacího programu akreditovaného u MPSV. 

Cena: 
 

Včasné přihlášení  do 31. 3. 2019: 
      19 500,- Kč  

Přihlášení po  31. 3. 2019: 
 

 21 500,- Kč 
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PŘIHLÁŠKA 
 
Titul, jméno, příjmení:    

Datum narození: 

Druh vzdělání: 

Adresa:      PSČ:   

 

E-mail: 

Telefon:    

Fakturační údaje (název, adresa, IČO):  

 
 
 
 
 
 
Smluvní podmínky a storno poplatky 
 
 
1. Vyplněnou   (ideálně podepsanou a oscanovanou) závaznou přihlášku zašlete 

na e-mail bp.polakova@gmail.com. 

2. Účast na kurzu Vám bude potvrzena do 3 dnů po přijetí úhrady ceny kurzu. Do 

kurzu budete zařazeni až po zaplacení celé částky. Vaše dotazy zodpovíme na 

telefonním čísle +420 604 44 22 94. 

3. Cenu kurzu uhraďte na účet č. 143850002/5500. Jako variabilní symbol uveďte 

datum svého narození ve formátu DDMMRR. Do zprávy pro příjemce uveďte 

své jméno a příjmení. 

 

4. V případě, že budete požadovat fakturu, vyplňte v přihlášce přesné fakturační 

údaje. 
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5. Storno poplatky :  

do 30. dní před začátkem výcviku (včetně) – vrácení uhrazeného kurzovného 

sníženého o 5 000 Kč (administrativní poplatek),  

  během 29 dní před začátkem kurzu – 100% storno poplatek. 
 
Pokud se nebudete moci kurzu zúčastnit, je třeba tuto informaci zaslat elektronicky 
v podepsané oscanované kopii na e-mail bp.polakova@gmail.com. 
 
 
V případě zrušení tohoto kurzu Vám bude kurzovné vráceno v plné výši.  
 
 
V ……………………………………………….dne ………………….  
 
 
Podpis:………………………………….. 
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