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NÁZEV KURZU WABA TERMÍN MÍSTO LEKTOR WABA CENA POZNÁMKA

Watsu® Basic 8.-9.10. 2022 Lázně Zlín Dita Linhartová 3700,- Kč začátečníci / OBSAZENO

Kurz Watsu® 2 17.-21.10. 2022
Skelné Teplice –

Slovensko Tomasz Zagórski 15.000,- Kč absolventi Watsu 1

Kurz Watsu® 3 22.-26.10. 2022 Praha – Valnovka Tomasz Zagórski 15.000,- Kč absolventi Watsu 2/Mastery zkouška

Myofasciální uvolňování –
MRW introduction 27.-28.10. 2022 Praha Řepy Tomasz Zagórski 7500,- Kč maséři, fyzioterapeuté, studenti Watsu

Watsu® 1 (Watsu® Basic +
Transition flow) 30.11.- 4.12.

2022 Praha – Valnovka
Dita Linhartová, Tomasz

Zagórski 15.000,- Kč začátečníci

Transition flow (Watsu® 1) 2.-4.12. 2022 Praha – Valnovka
Dita Linhartová, Tomasz

Zaórski 10. 200,- Kč absolventi Watsu Basic

Watsu® 1 (Watsu® Basic +
Transition flow) 22.-26.3. 2023 Beskydy Dita Linhartová 15.000,- Kč začátečníci / OBSAZENO

Kurz Watsu® 3 22.-26.3.2023
Skelné Teplice –

Slovensko Tomasz Zagórski 15.000,- Kč absolventi Watsu 2/Mastery zkouška

OBA basic – Liquid Joy 3. - 4.6.2023 Praha - Cepsymed Dita Linhartová 6000,- Kč absolventi min. Watsu Basic

Kurz Watsu® 2 1.-5.7. 2023 Praha - Valnovka Tomasz Zagórski 15.000,- Kč absolventi Watsu 1

Liquid Flow Essence
(OBA+WATA) 14.8.-21.8.2023 bude upřesněno Daryia Kuznik 15.000,- Kč

absolventi min. Watsu Basic a OBA
Basic

Možná sleva kurzovného pro členy spolku Watsu for Health a auditory (opakující) kurzu!

Přihláška je platná po uhrazení kurzovného.

Kurzovné zahrnuje lektorné, studijní materiály, poplatky mezinárodní asociaci a spolku, drobné občerstvení. Nezahrnuje poplatek za
pronájem a výhřev bazénu. Cena za bazén se vždy liší podle místa konání, aktuálních cen za energie a podle celkového počtu

absolventů kurzu. Konečná částka se hradí v hotovosti na místě v den zahájení kurzu. Obvykle se jedná o částku 500,- až 800,- Kč/den

https://www.facebook.com/events/702528847505016
https://www.facebook.com/events/1166626580854683
https://www.facebook.com/events/2023339164721631
https://www.facebook.com/events/506391211252790
https://www.facebook.com/events/506391211252790
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Kurzy probíhají v malých skupinkách a absolvent je veden v mezinárodním registru certifikovaných kurzů Watsu®.

Jednotlivé stupně vzdělávání Watsu® s mezinárodní certifikací ve WABR registru plánujeme organizovat vždy jednou

za rok. Roční rozestup jednotlivých stupňů Watsu® vzdělání poskytuje dostatečný prostor pro praxi. Vážní zájemci o

terapeutické studium a členové spolku Watsu for Health mají následně možnost konzultací, supervizí, tréninků,

osobního růstu a účasti na dobrovolnických akcích, které naše organizace pořádá i pro osoby s tělesným handicapem

a dalších cílových skupin.

Počet míst každého kurzu je omezen. Preferujeme menší skupinky. Zajišťujeme individuální přístup. V případě, že

zájem bude vyšší než kapacita jednoho kurzu, budeme vypisovat další termín. Současně připravujeme i nabídku

vzdělávání na Slovensku.

Storno podmínky

V případě zrušení účasti na kurzu minimálně měsíc předem je vrácena úhrada ve výši 100% uhrazené částky. V

případě zrušení kurzu méně než měsíc předem se uhrazená částka převádí na další vypsaný termín stejného kurzu.

V případě zrušení kurzu méně než týden předem bez zajištění náhradníka je účtován poplatek 30% z uhrazené

částky. V případě, že dojde ke zrušení kurzu ze strany organizátora, je organizátor povinnen vrátit částku v plné

výši na účet platícího nejpozději v den plánovaného zahájení kurzu.Pro jakékoliv dotazy nás neváhejte kontaktovat i

telefonicky. Moc rády zodpovíme veškeré Vaše dotazy ke vzdělávání nebo jednotlivým kurzům, individuálním terapiím

či jiným aktivitám.

Dita Linhartová (lektor) 731 818 241, Šárka Laura Tůmová (asistent) 733 517 685


