Masérska škola akreditovaná Ministerstvom školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Vás srdečne pozýva na masérsky kurz

Facilitačné techniky podľa
MUDr. VOJTA a MUDr. KABATA
pre DOSPELÝCH
Obsahom cyklusu odborných seminárov bude výuka FACILITAČNÝCH techník - Vojtovej metódy
používaných k liečbe pohybových porúch s prevažne neurologickými ochoreniami objavená MUDr.
Václavom VOJTOM a PROPRIOCEPTÍVNA nervovosvalová facilitácia - PNF, ktorú rozvinul MUDr.
Herman KABAT .
Princípy týchto techník sú účinne aplikované pri pacientoch a klientoch s prevažne neurologickými
ochoreniami - stavy po úrazoch, následné parezy, plégie, zmeny koordinácie pohybov, stavy po CMP
- cievnej mozgovej príhode, stavy po DMO - detskej mozgovej obrne, ďalej komplikované stavy pri
vertebrogénnych ochoreniach s následnými neurologickými príznakmi.

Na tomto seminári sa naučíte praktické prevedenie týchto techník.
Podmienkou zaradenia je absolvovanie Úvodu do Facilitačných techník - TEÓRIA, ktorá je
25.02.2018 !!!
Tento seminár je vhodný pre masérov, fyzioterapeutov a rehabilitačných pracovníkov ako nadstavba
a rozšírenie možností terapeutického pôsobenia
Termín:

13.05. - 17.05.2018

Odborný garant a lektor:
Miesto konania:
Časový harmonogram:

Evka HRUBÁ - špecialista fyzioterapeut, atestácia a 30 ročná prax
učebňa masérskej školy REMINY , Kollárova 715/64, Turčianske Teplice
Nedeľa 13.05.2018

09. 00 – 10.00 prezentácia

10. 00 – 12.00 teória - prednáška
13.30 – 18.00 teória - prednáška
Pondelok 14.05.2018 až Streda 16.05.2018 09.00 – 12.00 teória - prednáška
13.30 – 18.00 teória - prednáška
Štvrtok 17.05.2018
09.00 – 12.00 teória - prednáška, ukončenie

Cena: kurzovné

650,- € AKCIA 500,-€

Pre absolventov základného kurzu Klasickej masáže v masérskej škole REMINY je cena

350,- € !!!

Platba: Kurzovné sa platí pri nástupe do kurzu.
Priniesť so sebou: Prezuvky, písacie potreby, pohodlné oblečenie.
Ubytovanie a stravovanie: Záujemci si zabezpečujú individuálne podľa vlastných možností a nárokov.
Doporučujeme volať súkr. penzióny:

Adriana Petrovičová Jarmila Baníková Ľubica Harkabusová Mgr. M. Zvozilová -

0905 780 288
0915 417 095
0907 313 948
0903 120 674,

Kontakt na nás: Masérska škola REMINY mobil: 0917 128 155, 0904 561 900
Ak máte záujem absolvovať kurz, môžete použiť ONLINE objednávací formulár na našej stránke.
Nakoľko kurzy sú vo veľkom predstihu obsadené, zaradený do kurzu budú len skutočne vážny záujemci,
ktorí poslali prihlášku, a boli kontaktovaní formou SMS, emailom, prípadne telefonicky.
email: eva@reminy.sk

www.reminy.sk

