
Datum semináře: 26.4.2020
Začátek : 9:00 
Konec semináře: 18:00 
Místo konání : Střední odborná škola Olomouc, Řepčínská 239/101, Olomouc
Kurzovné: 1800 Kč
Platba: platba za seminář je splatná do sedmi dní od přihlášení. 
Bez platby nebude přihláška přijata. Po přijetí platby obdržíte na mail elektronický účet. 
Pokud si přejete uvést fakturační údaje, připojte je prosím do poznámky v platbě. Účet je jinak 
vystaven jen na jméno přihlášeného. 

Číslo účtu: 4774633379/0800 
Variabilní symbol : 26042020
 Poznámka pro příjemce : jméno a příjmení

Platbu lze zadat také prostřednictvím QR kódu:  

ELEKTRONICKÝ DOKLAD O PLATBĚ
ZASÍLÁM ZPRAVIDLA DO NĚKOLIKA DNÍ,
NEJPOZDĚJI TÝDEN PO PŘIJETÍ PLATBY,
POKUD JSEM MIMO DOMOV. 

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 :)  
Součástí semináře jsou skripta, které si odnášíte domů, poznámky lze psát přímo do nich. Na konci 
semináře obdržíte certifikát o absolvování semináře. 
Občerstvení je na místě semináře k dispozici (čaj, káva, 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 kurzovné ve výši 
1800 Kč. 
Týden před seminářem obdržíte do emailu organizační informace ohledně semináře. 



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 vaší účasti bez přesunutí kurzovného na jiný termín a nebo přesunutí na jiného 
účastníka podléhá kurzovné storno poplatkům a to následujícím způsobem: 
→zrušení vaší účasti 30 a více dní před konáním semináře – storno poplatek 200 Kč z celkové 
částky

→zrušení vaší účasti 29 – 15 dní před konáním semináře – storno poplatek 500 Kč z celkové částky

→zrušení vaší účasti 14-7 dní před konáním semináře – storno poplatek 800 Kč z celkové částky

→zrušení vaší účasti 6-1 den před konáním semináře – storno poplatek 1000 Kč z celkové částky

→zrušení vaší účasti v den konání semináře – storno poplatek 1500 Kč z celkové částky

→ nekomunikace ohledně přesunutí účasti/zrušení účasti a neúčast na semináři – částka propadá 
pořadateli semináře

 V případě zrušení semináře ze strany pořadatele je záloha vratná v plné výši. 

OBSAH SEMINÁŘE: 

základ anatomie psa

posouzení zdravotního stavu psa
fixace psa a manipulace se psem zraněným a nemocným
úrazové stavy
zástava krvácení
kardiopulmonální resuscitace psa
termická poranění
úrazy elektrickým proudem
otravy
cizí těleso v dýchacích cestách
akutní stavy a jejich přednemocniční péče a zajištění transportu psa
prevence zdraví psa
obvazové techniky
uštknutí zmijí, alergická reakce na žihadlo, klíšťata a jejich odstraňování

PARKOVÁNÍ A  DOPRAVA :
Bude upřesněno před seminářem. 
 
 
Zuzana Wildmannová, DoTh
+420 608 666 373
prvnipomocpropsy@gmail.com


