PODOLOGIE s.r.o.
a

Česká podologická společnost, z.s.

organizují vzdělávací seminář

PSYCHOLOGIE V PODOLOGII
PREVENCE SYNDROMU VYHOŘENÍ

MUDr. Radkin Honzák, CSc.
Přední český psychiatr, publicista, vysokoškolský pedagog, odborný asistent v Ústavu všeobecného lékařství, 1. LF UK.
Hodnoceno ve vzdělávacím systému České podologické společnosti 8 kredity.
V ceně kurzu je zábavně vzdělávací kniha s vlastnoručním podpisem přednášejícího a coffe break.
Místo konání: Hotel POPULUS, U staré cihelny 2182/11, 130 00 Praha 3
Datum konání: dle rozpisu
Cena: 1700,- Kč (67 €) - pro členy České podologické společnosti, pro ostatní 2500,- Kč (98 €)
Přednášející: MUDr. Radkin Honzák, CSc.
Organizátor akce: Jaroslav Fešar, prezident České podologické společnosti
Časový harmonogram:
9.30 hod. – 9.55 hod. prezence
9.55 hod. – 10.00 hod. úvodní slovo prezidenta společnosti
10.00 hod. – 11.30 hod. psychologie v podologii
11.30 hod. – 12.30 hod. občerstvení
12.30 hod. – 14.00 hod. prevence syndromu vyhoření
14.00 hod. – 15.30 hod. modelové situace z provozoven s komentářem
Náplň kurzu a hlavní témata: psychologie v dotekových povoláních, kontakt klient - ošetřovatel (pedikér - podolog),
správná reakce v různých modelových situacích, empatie, apatie, asertivita, sebeovládání, zvládání stresu na pracovišti,
prevence syndromu vyhoření, zvyšování cen za služby a reakce klienta, etika práce, individuální přístup ke klientům s
vážnými zdravotními potížemi, činnost u klienta v jeho soukromí, možnosti jak odolávat konkurenci.
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 1700,- Kč (2500,- 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 – do zprávy pro příjemce uveďte příjmení a jméno.
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ AKCE JE 15 OSOB.
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 14 dnů převedeme zbývající částku uchazeči. Při zrušení rezervace
uchazečem činí storno poplatek:
- více než 30 dnů před nástupem do kurzu 0% uhrazené částky
- 29-10 dnů před nástupem do kurzu 50% uhrazené částky
- 9-3 dny před nástupem do kurzu 75% uhrazené částky
- méně než 3 dny před nástupem do kurzu 100% uhrazené částky.
Bude-li akce zrušena organizátorem akce, bude zaslaná částka ve 100% výši vrácena do 14 dní zpět na účet, ze kterého byla odeslána.

www.vasenohy.cz, www.podolog.cz

