
      

 

 
 

Závazná přihláška  
na CERTIFIKOVANÝ PROGRAM SENZORICKÉ INTEGRACE 

 
 

Příjmení, jméno, titul:………………………………………………………………………………… 
 
Kontaktní informace: 

Telefon …………..…………………………………………………………………………………….. 

E - mailová adresa………………..…………………………………………………………………...... 

Kvalifikace: ……………………………………………………………………………………………. 
 
Varianta platby ceny:  V1  V2   (vyberte zvolenou variantu) 
 
Detaily k platbě obdržíte emailem po obdržení přihlášky dle Vámi zvolené varianty. 
 

Dávám tímto výslovně souhlas ASOCIACI SENZORICKÉ INTEGRACE ke zpracování osobních 

údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 679/2016 o Ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen „GDPR“ dle 

zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen ZOOÚ) a o změně některých zákonů. 

 

Odesláním přihlášky souhlasím se storno podmínkami (viz níže). 

 

Povinná příloha k přihlášce: kopie vysokoškolského diplomu/osvědčení o získání odborné způsobi-
losti (klinický logoped) 
 
Přihlášku včetně přílohy zasílejte prosím na e-mail: kurzy@senzorickaintegrace.com  
 
 
 
V …………………………        dne…………………..…  Podpis………………………………… 
 
 
Termíny konání: 
Modul 1 – online – listopad 2021 
Modul 2 – online – leden 2022 
Modul 3 – prezenční forma* – 25. – 28. března 2022 
Modul 4 – online – červen 2022 
Modul 5 – online – srpen 2022 
Modul 6 – prezenční forma* – 6. – 9. října 2022 
 



      

 

 
 
* V případě nepříznivé epidemiologické situace se Modul 3 a Modul 6 budou konat pomocí on-line 
komunikační platformy v reálném čase původně plánované prezenční formy.  
 
Místo konání: Praha 
 
Cena: 
73 000,- Kč (pro členy Asociace senzorické integrace) 
75 000,- Kč (pro ostatní) 
 
Splatnost:  
Varianta 1) dvě platby (každá v poloviční hodnotě ceny programu), první splátka do 15. 8. 2021, druhá 
splátka do 15. 1. 2022. 
Varianta 2) jedna platba v celkové hodnotě ceny programu do 15. 9. 2021 
 
Zrušení programu a storno podmínky: 
Program je možné zrušit písemně e-mailem.  
Storno poplatky za program jsou stanoveny v následující výši: 
 
Zrušení programu ze strany účastníka: 
2 týdny před zahájením programu (15. – 30. 10. 2021) – 100 % z ceny programu  
1 měsíc před zahájením programu (1. – 14. 10. 2021) – 80 % z ceny programu 
2 měsíce před zahájením programu (1. – 30. 9. 2021) – 50 % z ceny programu 
3 měsíce před zahájením programu (1. – 31. 8. 2021) – 20 % z ceny programu 
 
Storno poplatek Vám nebude účtován v případě, že za sebe seženete náhradníka. 
  
Zrušení programu ze strany pořadatele kurzu: 
Při zrušení programu ze strany pořadatele (Asociace senzorické integrace), Vám vrátí pořadatel 100 
% uhrazené zálohy, nebo nabídne stejný kurz v novém termínu. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


