
POZVÁNKA 

 
na víkendové setkání v termínu 06. až 08. listopadu 2020 (pátek až neděle). Sejdeme se 

v prachatickém regionu, místo bude upřesněno pro závazně přihlášené zájemce. 

 

Nabízím Vám pracovní časový plán: 

 

 

Pátek 06. 11. 2020 13,00 příjezd 14,00 až 18,00 19,00 až 21,00 

Sobota 07. 11. 2020 09,00 až 13,00 15,00 až 18,00 19,00 až 21,00 

Neděle 08. 11. 2020 09,00 až 13,00 odjezd  

 

 

Náplní naší společné skupinové práce bude velká burza ze vztahů rodinných, 

partnerských a pracovních. Máte šanci si dopřát v našem asertivním skleníku zase 

trochu psychoterapie a supervize zároveň.  

  

Kurzovné činí 5.000,-Kč pro jednotlivce (při zaplacení do 25.09.2020; při provedení 

platby po tomto datu činí kursovné 5.800,-Kč). Záloha na ubytování a stravu 

(polopenze+obecní poplatek) představuje 1.180,-Kč na osobu,  

V případě zájmu o nabízenou akci poukažte, prosím, částku 6.180,-Kč (5.000 + 1.180) 

složenkou na níže uvedenou adresu či převodem do ČSOB Prachatice č.ú. 262548965 / 0300 

(název účtu: BONAME s.r.o.) pod VS: 061120 NEJPOZDĚJI DO 25. ZÁŘÍ 2020 (nebo 

6.980,-Kč po 25.09.2020; opoždění platby avizujte, prosím, v přihlášce). Zaplacené kursovné 

je součástí závazné přihlášky. Budete-li potřebovat vystavit fakturu, připište, prosím, svůj 

požadavek + fakturační údaje (IČO, DIČ, adresa objednavatele) na přihlášku. 

Storno podmínky: V případě zrušení účasti na kurzu po 09. ŘÍJNU 2020 činí storno poplatek 

50% z ceny kursovného a 50% z ceny za ubytování a stravu; dojde-li ke zrušení účasti na 

víkendovce po 30. ŘÍJNU 2020, budou stornovány kursovné i poplatky za ubytování a stravu 

v plné výši. Sleva: 10% z kurzovného pro studenty do 26 let, matky či otce na MD a pro 

důchodce. 

  K urychlení a spolehlivosti celé akce Vás prosím o zaslání závazné přihlášky (včetně 

oznámení provedení platby) na víkendové setkání nejpozději do 25. ZÁŘÍ 2020.  

 

  Přeji Vám zdraví a pohodu, těším se na Vaši odezvu a zůstávám s pozdravem.  

 

MUDr. Ludmila Dušková 

Horní 180, 383 01 Prachatice 

tel: 388 316 762, fax: 388 310 491 

e-mail: ludduskova@post.cz 
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