Vážení priatelia chiropraxie.
Ponúkame vám všetkým, ktorí máte záujem o nadobudnutie alebo rozšírenie znalostí
chiropraxie, možnosť zúčastniť sa na Škole chiropraxie.
V rámci školy sú spojené kurzy I a II, s bonusmi, ktoré dané kurzy obsahujú. Jedná sa
o intenzívne kurzy, na ktorých sa naučíte mnohé techniky, ktoré ja používam pri terapiách.
Viac informácií o náplni kurzov I a II nájdete na našej stránke.
Časový harmonogram:
Prvý deň................ 10 00 – 14 30
Druhý deň............. 10 00 – 14 30
Tretí deň............... 10 00 – 14 30
Štvrtý deň..............voľný deň /Vzhľadom na fyzickú a psychickú náročnosť je veľmi
potrebné mať jeden celý deň na oddych/
Piaty deň................ 10 00 – 14 30
Šiesty deň............... 10 00 – 14 30
Každý absolvent školy dostane 2 certifikáty o absolvovaní kurzov I a II.
Bonus č.1 : Inštruktážne DVD s popisom jednotlivých techník v hodnote 30 Eur
…zdarma…
Bonus č.2 : Občerstvenie – minerálka, čaj, caro, ovocie a sladkosti
...zdarma…
Bonus č.3 : Diagnostika a napravenie pohybového aparátu a vnútorných orgánov
každému účastníkovi kurzu
…zdarma…
Bonus č.4 : Skriptá s obrázkami a popisom jednotlivých diagnóz, ktoré potrebujete ovládať
pri vykonávaní chiropraxie. Skriptá obsahujú aj latinské názvy a vysvetlenie rôznych diagnóz,

ktoré sa najčastejšie vyskytujú v popisoch z MR, CT a RTG
…zdarma…
Bonus č.5:
USB 3 s filmovým materiálom zo Školy chiropraxie a súhrnom všetkých techník v trvaní cca 3
hodiny.
…zdarma…
Bonus č.6:
Akupunktúrna sada
…zdarma…
Záväzné prihlášky môžete posielať na zdenkogasperak@azet.sk
Prosím o:
- meno a priezvisko s diakritikou a titulom
- telefonický kontakt,
- rok narodenia
- bydlisko
Na Školu chiropraxie zapisujeme iba na základe zaplatenej zálohy.
Zálohu 300 Eur je potrebné zaplatiť na účet VUB / 2413508151/0200
IBAN : SK330200000000 2413508151 SWIFT(BIC) kód: SUBASKBX
Zálohu 7800 Czk je možné zaplatiť na účet FIO Banka CZ 2000820163/2010
Platba v českých korunách bude prepočítaná v deň zaplatenia celej čiastky podľa
a
aktuálneho kurzu NBS /+ 0,20 Czk zmenárenský poplatok/.
Ako variabilný symbol uveďte prosím dátum konania a do správy pre prijímateľa Vaše meno.
Záloha je nevratná ale prenosná na iný termín.
Každý účastník dostane daňový doklad z registračnej pokladne na celú sumu, ktorý si môže
zahrnúť do nákladov firmy.
Ubytovanie a strava nie sú zahrnuté v cene kurzu / Školy chiropraxie /.

/Tento dokument budete podpisovať pred zahájením školy/.
Súhlas s ošetrením a prijatie osobnej zodpovednosti.
Súhlasím s ošetrením pohybového aparátu, vnútorných orgánov a systémov u pána Zdenka
Gašperáka počas konania Školy chiropraxie .
Prehlasujem, že som poskytol/poskytla pravdivé a úplné informácie o mojom zdravotnom
stave a som si vedomý/á prípadného rizika a reakcií organizmu pri manipulácii s mojím telom.
Bol/a som poučený/á a upozornený/á pánom Gašperákom na maximálnu opatrnosť, citlivosť
a ohľaduplnosť pri skúšaní jednotlivých techník na ostatných účastníkoch.
Zároveň preberám plnú zodpovednosť za prípadné negatívne následky môjho konania v tejto
záležitosti.
Toto prehlásenie je prejavom mojej slobodnej vôle a potvrdzujem ho svojím podpisom.

