
 

 
Závazná přihláška k  účasti na akreditovaném rekvalifikačním programu směřujícího k profesní kvalifikaci 

 
 
 

„PORADCE PRO POZŮSTALÉ“  

 
Přihlášky zasílejte nejpozději do 30. 7. 2013 

 

Přihlášením stvrzuji souhlas se zpracováním svých osobních údajů (dle Zákona 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů) Hanou Formanovou pro vystavení osvědčení ze školícího rekvalifikačního programu. 

 
 

Jméno a příjmení, titul: ………………………………….. Datum narození: …………………… 

Pracoviště: …………………………………..   Kontakt: ……………………………  

 
 

Kontakt pro zaslání přihlášky: 

 

e-mail:     vse-pro-venkov@seznam.cz 

nebo poštou na adresu:  Hana Formanová, Velenovy 155, 341 01 Horažďovice 

 

Dodatečné informace lze získat na: e-mailu  vse-pro-venkov@seznam.cz  nebo  mobilu 725 314 304 

 

Školné: 

 

Součástí rekvalifikace je dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího 

vzdělávání, zkouška před autorizovanou osobou.  

 

V případě absolvování vzdělávacího rekvalifikačního programu cena za zkoušku Poradce 

pro pozůstalé však činí pouze 2 500 Kč. 

 

Školné, 22 500 Kč za osobu, obsahuje základní celodenní stravování, ubytování, studijní 

materiály a zkoušku. Jedná se o cenu konečnou. 
 

Pokyny k úhradě vložného za účast na rekvalifikaci 

 

Vložné, prosím, uhraďte do 1. 9. 2013. 

 

a) Ve výši 22 500,- Kč/osoba na účet číslo 222977036/0300, pod variabilním symbolem 12 

a specifickým symbolem, kterým je Vaše rodné číslo bez lomítka. Do kolonky zprávy pro příjemce 

nezapomeňte uvést Vaše jméno a příjmení.  

Nebo 

b) Ve výši 22 500,- Kč/osoba, na účet číslo 222977036/0300, hromadně pod variabilním symbolem 13. 

Do kolonky zprávy pro příjemce, prosím, nezapomeňte uvést, hromadná úhrada, s tím, že je nutno 

pořadatele obeznámit z jakého čísla účtu bude uhrazena platba včetně jména a příjmení 

účastníků (za která je platba provedena).  

nebo 

c) Formou splátkového kalendáře s tím, že si jednotlivé splátky navrhnete sami, ale s podmínkou 

uhrazení části ve výši 6 000,- Kč nejpozději do 1. 9. 2013. Celé školné ve výši 22 500,- Kč/osoba, 

je splatné 27. 10. 2013. Splátky zasílejte na účet číslo 222977036/0300, pod variabilním symbolem 

15 a specifickým symbolem, kterým je Vaše rodné číslo bez lomítka. Do kolonky zprávy 

pro příjemce nezapomeňte uvést Vaše jméno a příjmení.  

 

Označte, prosím, variantu úhrady registračního poplatku: a)    b)     c)    

 

 

 

mailto:vse-pro-venkov@seznam.cz


 

 

Pořadatel upozorňuje, že je plátcem DPH, ale poskytované služby jsou v režimu plnění vymezeného v 

ustanovení § 57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Tzn., že vzdělávání je osvobozeno od daně 

bez nároku na odpočet daně při dodržení akreditačních podmínek. Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit akci 

v případě přihlášení neadekvátního počtu účastníků (v tomto případě bude uhrazené vložné samozřejmě 

vráceno plátci). 

 

 

Informace k úhradě registračního poplatku ve variantě b) 

Číslo účtu plátce  Kontakt na plátce  

Jméno, příjmení, datum narození, pracoviště  

Jméno, příjmení, datum narození, pracoviště  

Jméno, příjmení, datum narození, pracoviště  

Jméno, příjmení, datum narození, pracoviště  

Jméno, příjmení, datum narození, pracoviště  

Jméno, příjmení, datum narození, pracoviště  

Jméno, příjmení, datum narození, pracoviště  

Jméno, příjmení, datum narození, pracoviště  

 

 


