
Podklady pro propagaci kurzu 

odevzdejte do 10 dní

Text si stáhněte a vyplňte, uložte a odešlete jako přílohu v jednom E-mailu najednou i s 
Vaší portrétovou fotkou v dobrém rozlišení a eventuelní doprovodnou fotkou ke kurzu, z 
kurzu. Text můžete psát také rovnou do těla emailu. 

Vše odešlete na:pcentrum.skolapanevnihodna@gmail.com

Texty dává na web asistentka Darja Janíčková, nikoliv Renata Sahani! 
A to do 7 kalendářních dní od přijetí. Stejně tak vytváří také facebookovou událost na 
naší oficiální stránce Zázemí pro ženy.
Po zveřejnění Vám texty webu i facebooku pošle ke zpětné kontrole a případné jedné 
úpravě /opravě/.

NEPIŠTE VELKÝMI PÍSMENY a to ani nadpisy. Text bychom potom musely po vás 
přepisovat do písmen malých. Držíme jednotnou grafiku webu.

Fakturu a Smlouvu o produkci kurzu Vám posílá také Darja Janíčková.

Zálohová faktura /její 50% záloha/ má splatnost 10 kalendářních dní od vystavení. 
Doplatek do 3 pracovních dní po skončení akce.

Smlouvu o produkci kurzu si přečtěte, vytiskněte, podepište, naskenujte a vraťte na E-
mail: pcentrum.skolapanevnihodna@gmail.com. Pokud to technicky nezvládnete, 
podepíšete ji na místě v našem centru v předem smluvený čas.

Vyplňte údaje pro nás:
Vaše jméno a příjmení:
Kontaktní E-mail pro nás:
Tel. pro nás:
Facebook pro nás:
Facebooková stránka související s kurzem:
Webová stránka:

Kterou variantu produkce kurzu jste si zvolila?
1. Čistý pronájem dle ceníku - celková cena činí X.XXXKč
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2. variantu 30/70%
3. variantu 50/50%

Vyplňte údaje veřejné na web:

Hlavní název kurzu: 
například Bioenergetická cvičení

Nepovinný podtitulek: 
například Prohloubení emoční roviny nejen u práce s pánevním dnem

Lektorka:          vaše Jméno Příjmení
Datum kurzu:   například 1. května 2019  
Čas:                  například 17:00 - 18:30h /délka lekce je 90min/ 
Cena:                390Kč

Způsob přihlášek: napříkald na E-mailu xxxx, nebo telefonicky xxx, nebo máme přihlášku
prokliknout na Váš web?
Uveďte sem přesný hypertextový odkaz přihlášky. 
Mějte na paměti, že pokud změníte URL stránky /budete dělat úpravy na Vašem webu/, 
hypertextový odkaz přestane fungovat.

Kontaktní osoba: například lektorka, nebo Vaše asistentka kurzu, její Jméno a Příjmení, 
E-mail, její telefon

Pro koho:         pro všechny bez jakékoliv předchozí zkušenosti
S sebou:           pohodlné oblečení na pohyb, ležení na zemi i lehké zpocení se

Bioenergetická cvičení vám pomohou zharmonizovat emoce a pocity v těle. Budeme se 
věnovat nejen naší pánvi, ale tělu celému tak, aby jste si na lekci odpočinula, nabila se a 
dotkla se svého momentálního životního tématu. Přijďte pokud něco řešíte, ale i jen tak 
pro radost a preventivně. Přijďte unavená i v plné síle. Techniky se cvičí na karimatkách v 
různých polohách od lehu po stoj. Počítejte s lehkou námahou.

O lektorce:

Napište pár vět dle vlastního zvážení o sobě. Například Lektorka je fyzioterapeutka s 
výcvikem v bioenergetice. Milovnice ... Tento kurz vede již ...

Děkujeme za Váš zájem o spolupráci.

Renata Sahani
Darja Janíčková

E-mail: pcentrum.skolapanevnihodna@gmail.com
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