Datum semináře: 16.3.2019
Začátek : 9:00
Konec semináře: 18:00
Místo konání : TyfloCentrum Liberec, o.p.s., Na Výšinách 451/9, Liberec 5
Kurzovné: 1500 Kč
Platba: zálohu ve výši 500 Kč zašlete převodem na číslo účtu 4774633379/0800 nejpozději 7 dní od
odeslání přihlášky.
Variabilní symbol : 16032019
Poznámka pro příjemce : jméno a příjmení
Doplatek ve výši 1000 Kč se hradí na místě.
POTVRZENÍ PŘIJETÍ ZÁLOH ZASÍLÁM ZPRAVIDLA TÝDEN PŘED KONÁNÍM
SEMINÁŘE HROMADNĚ VŠEM. POKUD JSTE ZÁLOHU ODESLALI, JE S VÁMI
AUTOMATICKY NA SEMINÁŘI POČÍTÁNO.
IBAN : CZ42 0800 0000 0047 7463 3379
SWIFT : GIBACZPX
Název účtu : Zuzana Wildmannová
Adresa účtu: Nádražní 21, Roztoky u Prahy
(informace pro platby ze slovenských účtů)

S sebou si prosím vezměte: pohodlné „psí“ oblečení a psací potřeby, dobrou náladu :)
Občerstvení je na místě semináře k dispozici (čaj, káva, nealko nápoje, ovoce, sladké pečivo), na
oběd bude hodinová pauza.
Na seminář není povolen vstup s vlastním psem z organizačních důvodů.
Na místě semináře jsou přítomni moji dva psi, kteří jsou k dispozici na praktické ukázky a nácvik,
na nácvik resuscitace pak slouží figurína psa k tomu určená.
Přihlášení na seminář je závazné a přihláška je platná ve chvíli, kdy účastník složí zálohu ve výši
500 Kč. Zbývající část kurzovného se hradí hotově na semináři. Záloha je nevratná.
Pokud se účastník semináře nemůže zúčastnit, je možné zálohu přesunout na jiný termín semináře a
to pouze jednou. Záloha je přenosná, tedy pokud za sebe účastník sežene náhradníka, po nahlášení
změny účastníka se náhradník stává účastníkem.
V případě zrušení semináře ze strany pořadatele je záloha vratná v plné výši.
PARKOVÁNÍ A DOPRAVA :
Bude upřesněno před seminářem.

Témata semináře:
Obecné zásady poskytování první pomoci
Základ anatomie, krajiny těla psa a důležité topografické body
Vyhodnocení zdravotního stavu psa a triasu (zákl. fyz. hodnoty)
Fixace psa
Neodkladná resuscitace
Krvácení
Šok
Poranění pohybového aparátu
Termické úrazy
Intoxikace
Elektrotrauma
Tonutí
Náhlé stavy
a další
Těším se na viděnou
Zuzana Wildmannová, DoTh
+420 608 666 373
prvnipomocpropsy@gmail.com

