Otevřený sebezkušenostní workshop PBSP se Sally Potter
Srdečně vás zveme na dvoudenní workshop, který vede certifikovaná PBSP terapeutka, trenérka
a supervizorka Sally Potter z Velké Británie (www.consultsallypotter.co.uk), tentokrát v neobvyklém
jarním termínu.
Otevřený sebezkušenostní workshop je určen jak veřejnosti, tak absolventům výcviku v PBSP.
Program již tradičně zahrnuje
 úvodní přednášku,
 individuální práci jednotlivých účastníků se Sally Potter ve strukturách
(pozn.: strukturou se rozumí intenzivní terapeutický proces věnovaný jednomu ze skupiny
účastníků, který trvá přibližně hodinu),
 čas pro sdílení po každé struktuře,
 diskusi v event. zbývajícím čase.
Na workshopu je k dispozici 7 míst pro strukturu a maximálně 15 míst pro pozorovatele.
Termín:

7. 4. – 8. 4. 2022 (čtvrtek – pátek)
vždy od 9:00 do 17:00 hod. (s přestávkou na oběd cca 90 minut)

Místo:

Prostor 8, Šmilovského 8, Praha 2 (www.prostor8.cz/kontakt)

Cena:

struktura

6.450,- Kč – standardní cena
4.000,- Kč – dotovaná cena pro členy asociace PBSP CZ, z.s.

pozorovatel

4.450,- Kč – standardní cena
2.000,- Kč – dotovaná cena pro členy asociace PBSP CZ, z.s.

Tlumočení z/do angličtiny je zajištěno.
Pokud vývoj epidemické situace v České republice a/nebo ve Velké Británii na jaře 2022 nebude
příznivý, workshop bude zrušen. Podrobné organizační a platební podmínky najdete na následující
straně.
Máte-li zájem, prosím, přihlaste se co možná nejdříve, neboť poptávka po workshopu obvykle
převyšuje jeho kapacitu. Děkujeme.
Těšíme se, že tentokrát se už konečně setkáme!
Za asociaci PBSP CZ, z.s.
Zuzana Lebedová

PBSP CZ, z.s.
IČ: 228 32 131, Na Vlčovce 2573/2c, 160 00 Praha 6
info@pbsp.cz, www.pbsp.cz, číslo účtu: 234 239 268 / 0300

Organizační a platební podmínky Otevřeného sebezkušenostního
workshopu PBSP se Sally Potter
1. Na adresu info@pbsp.cz, prosím, pošlete e-mailovou přihlášku obsahující
 vaše jméno, příjmení a event. akademický titul,
 datum narození,
 adresu trvalého bydliště,
 kontaktní e-mail a telefonní číslo,
 požadovanou formu účasti (struktura nebo pozorovatelské místo).
Odesláním přihlášky vyjadřujete svůj souhlas s informacemi uvedenými v pozvánce (str. 1),
s organizačními a platebními podmínkami (str. 2) a se zpracováním osobních údajů (str. 3).
2. Uhraďte, prosím, zálohu na účet asociace PBSP CZ, z.s.
 číslo účtu:
234 239 268 / 0300
 výše zálohy:
2.000,- Kč
 variabilní symbol:
prvních 6 číslic vašeho rodného čísla (část před lomítkem)
 zpráva pro příjemce: vaše jméno a příjmení, OWS
Přihláška bude akceptována až po připsání zálohy na účet asociace. Výše zálohy 2.000,- Kč
je jednotná pro obě formy účasti.
3. Bude-li poptávka po workshopu převyšovat jeho kapacitu, o zařazení mezi účastníky rozhodne
datum připsání zálohy na účet asociace.
4. Termín uzávěrky přihlášek je stanoven na 7. 2. 2022. Jestliže se k tomuto datu nepřihlásí
a zálohu neuhradí dostatečný počet zájemců, workshop bude zrušen.
5. Asociace PBSP CZ, z.s. si vyhrazuje právo zrušit workshop také z důvodu nepříznivého vývoje
epidemické situace v ČR a/nebo ve Velké Británii a z důvodů na straně lektorky.
6. Důvodem pro vrácení zálohy je
 nepřijetí přihlášky pro převis poptávky,
 zrušení workshopu ze strany asociace PBSP CZ, z.s.
Ve všech ostatních případech je uhrazená záloha nevratná. Můžete si však zajistit náhradníka,
který se workshopu zúčastní místo vás.
7. Termín splatnosti kurzovného je stanoven na 7. 3. 2022. Nebude-li po uplynutí tohoto data
uhrazeno kurzovné v plné výši (tj. záloha a doplatek), je asociace PBSP CZ, z.s. oprávněna
nabídnout místo jinému zájemci.
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Souhlas se zpracováním osobních údajů
ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Obecné nařízení
o ochraně osobních údajů, GDPR)
poskytovaný spolku PBSP CZ, z.s., se sídlem Na Vlčovce 2573/2c, 160 00 Praha 6, IČ: 228 32 131,
zapsanému ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. L 20725 (dále
jako "asociace")
1. Uděluji asociaci souhlas se zpracováním mých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení,
akademický titul, datum narození, adresa trvalého bydliště, e-mailová adresa a telefonní číslo
(dále jako "osobní údaje") k následujícím účelům:



zajištění vlastní vzdělávací činnosti asociace,
rozesílání informačních e-mailů o akcích pořádaných asociací,

a to až do odvolání nebo do uplynutí 5 (pěti) let od ukončení mé účasti na akcích pořádaných
asociací.
2. Prohlašuji, že jsem byl/a informován/a o tom, že podle výše uvedených právních předpisů
o ochraně osobních údajů mám právo










kdykoliv odvolat udělený souhlas, a to pro každý z účelů dle odst. 1 samostatně,
vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje jsou o mně zpracovávány,
vyžádat si opravu nebo doplnění zpracovávaných osobních údajů,
žádat výmaz osobních údajů, pro jejichž další zpracovávání již není důvod,
žádat omezení zpracovávání osobních údajů, které jsou nepřesné, neúplné, nebo u nichž
odpadl důvod jejich zpracovávání, avšak nesouhlasím s jejich výmazem,
žádat umožnění přenesení zpracovávaných osobních údajů,
vznést námitku proti zpracovávání mých osobních údajů pro přímý marketing, včetně
souvisejícího profilování,
nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování,
dostat odpověď na podanou žádost bez zbytečného odkladu, v každém případě nejpozději
do 1 (jednoho) měsíce od doručení žádosti asociaci.

3. Odesláním e-mailové přihlášky potvrzuji, že jsem si vědom/a svých práv a že jsem se
seznámil/a s celým textem tohoto Souhlasu se zpracováním osobních údajů.
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