P ihlá⇥ka na vzd⌥lávací kurz
STRUKTURÁLNÍ INTEGRACE
- smlouva s ú⌃astníkem 1. PO⇧ADATEL
⌅eská asociace strukturální integrace o.s.
I⇤: 22847570
se sídlem: 41201 Litom⇧ ice - Litom⇧ ice-M⇧sto, Máchovy schody 242/5
její⇥ jménem jedná:
dále také jen „Asociace“
2. Ú⌅ASTNÍK
Jméno a p íjmení:
Bydli⇥t⌥:
Datum narození:
Tel.:
E-mail:
dále také jen „ú⌃astník“
Ú⌃astník se tímto závazn⌥ p ihla⇥uje na kurz STRUKTURÁLNÍ
INTEGRACE po ádan↵ Asociací, jeho⇤ hlavním lektorem je Ale⇥
Urbanczik, nápl a pr⌦b⌥h, jako⇤ i podmínky ú⌃asti jsou definovány
ní⇤e (dále také jen „kurz“).
Podpisem této p ihlá⇥ky ú⌃astník potvrzuje, ⇤e se s ní⇤e uveden↵mi
informacemi a podmínkami seznámil a zavazuje se je dodr⇤et.
Podstatou programu základního kurzu strukturální integrace po ádan⌦m ⇤eskou
asociací strukturální integrace o.s. jsou principy a strukturální techniky obsa⇥ené v sérii
deseti lekcí SI Idy Rolfové.
Kurz bude rozd⇧len do 18 prodlou⇥en⌦ch víkend (pátek - ned⇧le)
Obsah kurzu je obsahov⌥ rozd⌥len do t ech fází:
Fáze 1: 6 prodlou⇥en⌦ch víkend v rozsahu 180 vyu⌅ovacích hodin
svalová, kosterní a fasciální anatomie
biomechanika a strukturální integrace
fyziologie a biochemie fasciální sít⇧
anal⌦za a interpretace struktury lidského t⇧la a jeho pohyb a navrhování
odpovídající strategie manipula⌅ních zásah ke zlep ení struktury
chování ve vztahu terapeut – klient
pé⌅e o sebe sama se cvi⌅ením, jak se stát schopn⌦m terapeutem SI
anatomie a teorie základních deseti lekcí
Fáze 2: 6 prodlou⇥en⌦ch víkend v rozsahu 180 vyu⌅ovacích hodin
procvi⌅ení základních deseti lekcí terapeuty na sob⇧ navzájem
Fáze 3: 6 prodlou⇥en⌦ch víkend v rozsahu 180 vyu⌅ovacích hodin
pod dozorem provád⇧né procvi⌅ení základních deseti lekcí ka⇥d⌦m terapeutem na
t ech externích klientech
V↵cvik je omezen po⌃tem ú⌃astník⌦ na max. 12 student⌦.
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Zahájení kurzu: listopad 2016
Ukon⌃ení kurzu: kv⌥ten 2018 (zále⇥et bude na napln⇧ní dan⌦ch v⌦ukov⌦ch
hodin)
Konkrétní termíny v↵ukov↵ch hodin jsou ú⌃astník⌦m ji⇤ up esn⌥ny a
zve ejn⌥ny na webov↵ch stránkách.
Celková ⌃ástka za kurz : 6.900 EUR
Ú⌃astník se cenu kurzu zavazuje uhradit v ní⇤e uveden↵ch splátkách a
termínech:
1. na základ⌥ v↵zvy Asociace p i rezervaci místa v rámci kurzu (viz ní⇤e)
je nutno uhradit zálohu 1.500 EUR do 15.07. 2016
2. do 15.11.2016 – úhrada 1. splátky - 1.150 EUR – následující stejná ⌅ástka
do
konce ka⇥dého následujícího t etího m⇧síce (tj. do konce m⇧síce leden 2017,
duben 2017 atd.)
Záloha ve v↵⇥i 1.500 EUR uhrazená p i podpisu p ihlá⇥ky bude p i
dokon⌃ení celého kurzu zapo⌃tena na úhradu posledních splátek. V
p ípad⌥, ⇤e ú⌃astník kurz nenastoupí nebo kurz nedokon⌃í, je tato
záloha nevratná.
V p ípad⌥, ⇤e ú⌃astník kurz nenastoupí nebo nedokon⌃í nebo p eru⇥í z jin↵ch d⌦vod⌦
ne⇤ jím zavin⌥n↵ch, vrátí mu Asociace pom⌥rnou ⌃ást ceny z ji⇤ uhrazené ⌃ástky
(vyjma v↵⇥e uvedené nevratné zálohy), odpovídající nevy⌃erpané ⌃ásti kurzu;
ú⌃astník má nárok na vrácení pom⌥rné ⌃ásti ceny zejména v p ípad⌥ p eru⇥ení kurzu
z d⌦vod⌦ na stran⌥ Asociace, v p ípad⌥ odstoupení od této smlouvy nebo v p ípad⌥
ú⌃astníkem nezavin⌥né nemoci nebo úrazu.
Doklad o platb⌥ nebo fakturu je mo⇤né na vy⇤ádání vystavit.
Bonus:
1. p i platb⇧ celkové ⌅ástky 6.900 EUR do 15.11.2016 obdr⇥í ú⌅astník p i zahájení
kurzu dárek -speciální profesionální iroké lehátko a polohovací ⇥idli pro praxi SI
2. p i platb⇧ polovi⌅ní ⌅ástky 3.450 EUR do 15.11.2016 obdr⇥í ú⌅astník p i zahájení
kurzu dárek -speciální iroké profesionální lehátko nebo polohovací ⇥idli pro
praxi SI (dle vlastního v⌦b⇧ru).
Ú⌅astník je oprávn⇧n od této smlouvy odstoupit v p ípad⇧, ⇥e z jím nezavin⇧n⌦ch
d vod se nem ⇥e kurzu nebo jeho ⌅ásti ú⌅astnit (nemoc, úraz, jiné vá⇥né ú⌅astníkem
nezavin⇧né d vody ). Odstoupení musí b⌦t písemné. Smluvní strany se finan⌅n⇧
vypo ádají do 15 dn ode dne doru⌅ení odstoupení Asociaci. Ú⌅astník je rovn⇧⇥
oprávn⇧n z kteréhokoliv z v⌦ e uveden⌦ch d vod kurz p eru it na dobu, po kterou
trvají skute⌅nosti, pro n⇧⇥ je od smlouvy oprávn⇧n odstoupit.
Studijní materiály poskytne ⌅eská asociace strukturální integrace o.s.
Podklady nutné k p ihlá⇥ce:
1. ádost:
Tento dopis by m⇧l CASI informovat o tom, kdo jste. Popi te, jak kurzy strukturální
integrace/Rolfingu ovlivnily va e t⇧lo, va e zdraví a ⇥ivot. Uve⌃te d vody,
pro⌅ se chcete kolit v SI. Uve⌃te prosím jméno svého terapeuta.
2. ivotopis:
Shr⌥te své vzd⇧lání a pracovní zku enosti. Uve⌃te svou adresu, telefonní
⌅íslo, emailovou adresu, datum a místo narození a va i sou⌅asnou v⌦ ku a váhu.
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3. Doporu⌃ení:
Vy⇥ádejte si od svého terapeuta SI potvrzení, ⇥e jste absolvovali sérii 10 lekcí.
4. Fotografie:
P ilo⇥te prosím jednu pasovou fotografii pro na e ú⌅ely.
5. Kopie:
P edlo⇥te prosím kopii va ich diplom z masérské koly nebo kolení
fyzioterapeut apod. V rozsahu 200 hod.
Je mo⇥né akceptovat i jiné typy kolení nebo vzd⇧lání. Prosím kontaktujte
nás s va ím konkrétním p ípadem.
dále spole⌅n⇧ také jen „dopl ující podklady k p ihlá⇥ce“
P ihlá ku ve dvou v⌦tiscích a ostatní materiály za lete naskenované mailem a
podepsané originály v⌅. kopií podklad na adresu:
⇤eská asociace strukturální integrace, Máchovy schody 242/5, Litom⇧ ice, 41201
Ú⌅astník bere na v⇧domí, ⇥e po⌅et ú⌅astník kurzu je omezen. Poté, co Asociace
obdr⇥í tuto p ihlá ku podepsanou ú⌅astníkem (ve dvou v⌦tiscích), v⌅. dolo⇥ení
ve ker⌦ch dopl⌥ujících podklad k p ihlá ce, sd⇧lí nejpozd⇧ji do 10-ti pracovních dn
ú⌅astníkovi, zda mu bylo rezervováno místo v rámci kurzu a po jakou dobu (dále také
jen „rezerva⌃ní doba“). Pokud bylo ú⌅astníkovi rezervováno místo v rámci kurzu,
za le Asociace ú⌅astníkovi zárove⌥ zp⇧t jeden z v⌦tisk p ihlá ky podepsanou ze
strany Asociace s dopln⇧n⌦mi údaji k úhrad⇧ zálohy. V p ípad⇧, ⇥e záloha nebude
uhrazena do konce rezerva⌅ní lh ty, pozb⌦vá tato p ihlá ka/smlouva ú⌅innosti a
ú⌅astník pozb⌦vá rezervované místo v rámci kurzu.
Doporu⌅ení o absolvování 10 lekcí je mo⇥né dodat t⇧sn⇧ p ed zahájení kurzu.
V p ípad⇧, absolvování základního masérského kurzu b⇧hem v⌦cviku, je nutné jeho
dokon⌅ení do února 2017. V p ípad⇧ nespln⇧ní tohoto po⇥adavku nem ⇥e Asociace
vydat ú⌅astníkovi certifikát o absolvování kurzu (kurzovné je v tomto p ípad⇧ nevratné).
Asociace se zavazuje po úsp⇧ ném absolvování kurzu vydat ú⌅astníkovi certifikát o
absolvování kurzu nejpozd⇧ji do 1 m⇧síce od ukon⌅ení kurzu. V osv⇧d⌅ení uvede
jméno ú⌅astníka a informace o náplni kurzu. Na základ⇧ tohoto certifikátu se ú⌅astník
po zaplacení ⌅lenského p ísp⇧vku m ⇥e stát ⌅lenem Mezinárodní asociace Strukturální
integrace (IASI) a získat certifikát IASI platn⌦ po celém sv⇧t⇧.
V _____________dne__________________
___________________________
ú⌃astník podpis
tato p ihlá⇥ka byla potvrzena ze strany Asociace dne________________
Asociace prohla⇥uje, ⇤e tímto je ú⌃astníkovi rezervováno místo v rámci
kurzu nejpozd⌥ji do ________________.
V p ípad⌥, ⇤e do tohoto data nebude Asociaci
uhrazena záloha, pozb↵vá tato p ihlá⇥ka/smlouva ú⌃innosti.
Za Asociaci: ___________________________________________________
jméno/funkce
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