Akreditovaná masérska škola REMINY
Vás srdečne pozýva na

Základný
masérsky kurz
KLASICKEJ MASÁŽE
Po absolvovaní kurzu a je absolventovi vydaný CERTIFIKÁT o absolvovaní

Základného masérskeho kurzu Klasickej masáže
Časové rozvrhnutie: Masérsky kurz prebieha 15 dní celodennej
výuky (150 hod.) v termíne:

15.01.2020 – 24.01.2020 – 10 dní
01.02.2020 – 05.02.2020 – 5 dní
Prvý deň - 15.01.2020

09.00 – 10.00 prezentácia
10.00 – 12.00 denná výučba
13.30 – 18/19.00 denná výučba
Výučba - 16.01. - 24.01.2020 a 01.02. - 05.02.2020
09.00 – 12.00 denná výučba
13.30 – 18/19.00 denná výučba

Odborný garant a lektor: Jozef Gežo,
DiS. Pavla Elisabeta Kleinová
Miesto konania: učebňa masérskej školy REMINY
Kollárova 715/64, Turčianske Teplice

Cena: kurzovné 750,- € AKCIOVÁ ZĽAVA !!! - 420,- €
Kurzovné sa platí v hotovosti pri nástupe do kurzu.
Ubytovanie a stravovanie: Záujemci si zabezpečujú
individuálne podľa vlastných možností a nárokov.
Doporučujeme súkr. penzióny:
Adriana Petrovičová - 0905 780 288,
Jarmila Baníková 0915 417 095,
Ľubica Harkabusová - 0907 313 948
Mgr. M.Zvozilová 0903 120 674,
Doprava je individuálna.
Možnosť príchodu do Turčianskych Teplíc:
vlakom – stanica je cca 10min. chôdze od masérskej školy REMINY,
autobusom – zastávka je cca 10min. chôdze od masérskej školy REMINY,
autom.

Doporučujeme si vziať biele masérske oblečenie, prezuvky,
2 veľké osušky, 2 uteráky, písacie potreby.
Ak máte záujem absolvovať kurz, stačí použiť ONLINE
objednávací formulár na našej stránke www.reminy.sk.
Alebo emailom na adresu eva@reminy.sk
mobil: 0917 128 155, 0904 561 900, telefón: 041 553 2553,
Nakoľko počet žiakov je na tento
seminár obmedzený, je
potrebné si VOPRED OVERIŤ záväzné zaradenie do kurzu
telefonicky.
email: eva@reminy.sk
www.reminy.sk

Masáž je dar.
Znamená čas venovaný
niekomu inému. Vy ho
môžete venovať
niekomu, kto potrebuje
pomoc.
Masážou ponúkate
príjemcovi dar telesného
aj duševného zdravia.

Nikto nepopiera, že
masáž podporuje krvný
obeh a obeh lymfy
v lymfatickom systéme
a že väčšina chorobných
stavov sa stimulovaním
obehu životne dôležitých
tekutín zlepší.
Keď teda niekoho
masírujete, uvedomte si,
aké dobro mu
preukazujete.
Kompletná masáž raz
týždenne alebo cielená
masáž vo vhodnej chvíli
spôsobí, že sa budete
cítiť zdraví a spokojní
sami so sebou i so
svojimi blízkymi.

