
 

PODOLOGIE s.r.o., Hilarion – Podologický institut - Ing. Petra Kliková 

a 

Česká podologická společnost, z.s. 

 

 
organizují celodenní praktický vzdělávací seminář 

 

OKLUZE V PODOLOGII 
 

    
 

Hodnoceno ve vzdělávacím systému České podologické společnosti: 8 kreditů 

 

Místo konání: Hotel POPULUS, U staré cihelny 2182/11, 130 00 Praha  

Datum konání: dle rozpisu na www.podolog.cz a www.vasenohy.cz 
Cena: 3800,- Kč - pro členy České podologické společnosti, pro ostatní 4500,-Kč 

Přednášející a školitel: Ing. Petra Kliková 

Organizátor akce: Mgr. Fešar Jaroslav, MBA 

 

Časový harmonogram: 

  9.45 hod. – 10.00 hod.  prezence 

10.00 hod. – 11.45 hod.  teoretická část 

11.45 hod. – 12.00 hod.  přestávka 

12.00 hod. – 13.45 hod.  teoretická část 

13.45 hod. – 14.15 hod.  občerstvení 

14.15 hod. – 16.15 hod.  praktická část  

16.15 hod. – 16.30 hod.  diskuse, závěr  

 

Náplň kurzu a hlavní témata:: 

teoretická část: stavba a struktura kůže, ragády versus fisury a další projevy mechanického dráždění na kůži různé etiologie, 

co je to okluze, druhy okluzivních zábalů v pedikúře, postup přípravy chodidla před okluzí, aplikace okluzivního zábalu, 

využití urey a tukových přípravků v okluzích, použití a pravidla používání kosmetických přípravků, farmaceutických 

přípravků a léčiv v okluzích, pravidla odesílání klientů k lékaři při aplikaci okluzivních zábalů 

praktická část: realizace a nácvik výroby různých typů okluzivních zábalů 

 

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

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

Současně uhraďte poplatek ve výši 3800,- Kč (4500,- 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.  

Cena 3800,-Kč je určena pouze pro členy České podologické společnosti s uhrazeným členským příspěvkem v daném roce. 

 

Účastníci akce obdrží diplom o absolvování školící akce. V ceně je použitý materiál, skripta a občerstvení. 

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ AKCE JE 10 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 30 dnů převedeme zbývající částku 

uchazeči. Při zrušení rezervace uchazečem činí storno poplatek:  

- více než 30 dnů před nástupem do kurzu 0% uhrazené částky 

- 29- 21 dnů před nástupem do kurzu 50% uhrazené částky 

- 20- 10 dnů před nástupem do kurzu 75% uhrazené částky 

- méně než 10 dnů před nástupem do kurzu 100% uhrazené částky  

 

  

www.vasenohy.cz, www.podolog.cz 

http://www.podolog.cz/
http://www.vasenohy.cz/
http://www.podolog.cz/

