
PODOLOGIE s.r.o. 

a 

Česká podologická společnost, z.s. 

 
organizují praktický vzdělávací seminář 

 

SILIKONOVÉ KOREKČNÍ POMŮCKY 

 V PODOLOGICKÉ PRAXI
 

            
 

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 

Cena: 2000,- Kč - pro členy České podologické společnosti, pro ostatní 3000,- Kč 

Přednášející a školitel: Jaroslav Fešar 

Organizátor akce: Jaroslav Fešar,  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. – 12.15 hod.  občerstvení 

12,15 hod. – 14.15 hod.  praktická část 

14.15 hod. – 14.30 hod.  diskuse, závěr  

 

Náplň kurzu a hlavní témata: 
- úvod, představení problematiky a význam silikonových korektorů v podologii 

- materiál na zhotovení korekčních pomůcek 

- nejčastější modelové situace v podologické praxi 

- vbočený palec, kladívkové prstce, pooperační fixace, úlevové korektory 

- práce s materiálem, praktické zhotovování korektorů 

- shrnutí, přezkoušení a závěr                                                                                                                                                                                     

 

Od nás: zdarma parkování v ulici před objektem, občerstvení včetně nápojů, skripta, použitý materiál, certifikát 

 

Závazně si svoji účast zaregistrujte a potvrďte na e-mailu: jaroslav.fesar@seznam.cz. 

Na Vámi uvedený e-mail Vám budou později zaslány bližší informace. 

Současně uhraďte poplatek ve výši 2000,- Kč (3000,- Kč), nejpozději však 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.  

 

Počet účastníků akce: 4  - 6 osob. 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  
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