Otevřený sebezkušenostní workshop
v Pesso Boyden psychomotorické terapii se Sally Potter
Srdečně vás zveme na dvoudenní workshop, který letos opět vede certifikovaná PBSP
terapeutka, supervizorka a trenérka Sally Potter z Velké Británie.
Program Otevřeného sebezkušenostního workshopu 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,
 diskuzi v případně zbývajícím čase.
Na workshopu je k dispozici 8 míst pro strukturu a maximálně 14 pozorovatelských
míst. (V případě, že by zájem převyšoval kapacitu, rozhoduje pořadí došlých plateb.)
Kdy:

29. 11. – 30. 11. 2019 (pátek – sobota)
vždy od 9:00 do 17:30 hod. (s přestávkou na oběd cca 90 minut)

Kde: Prostor 8, Šmilovského 8, Praha 2 (www.prostor8.cz/pronajem)
Cena: struktura – 7.100 Kč (plná cena)
– 6.600 Kč (cena se slevou pro členy asociace PBSP CZ, z.s.)
pozorovatelské místo – 4.450 Kč (plná cena)
– 3.950 Kč (cena se slevou pro členy PBSP CZ, z.s.)
Workshop probíhá tradičně v angličtině, nicméně na místě bude k dispozici tlumočník,
který může dle potřeby tlumočit jak struktury, tak pro zájemce z řad pozorovatelů.
Uzávěrka přihlášek je stanovena na 31. 7. 2019. Podrobné organizační a platební
podmínky jsou uvedeny na následující straně.
Máte-li o workshop zájem, prosím, pošlete nám co nejdříve e-mailovou přihlášku na
adresu info@pbsp.cz. Děkujeme.
Těšíme se na další společné setkání!
Za Českou asociaci Pesso Boyden psychomotorické psychoterapie
MUDr. Zuzana Lebedová
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Organizační a platební podmínky
Otevřeného sebezkušenostního workshopu se Sally Potter
1. V e-mailové přihlášce, prosím, uveďte:






své jméno, příjmení a akademický titul,
datum narození,
adresu trvalého bydliště, event. také kontaktní adresu,
kontaktní e-mail a telefonní číslo,
požadovanou formu účasti (struktura / pozorovatelské místo).

2. Odesláním e-mailové 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).
3. Uhraďte, prosím, zálohu ve výši 2.000 Kč na účet PBSP CZ č. 234 239 268 / 0300
(variabilní symbol = prvních 6 číslic Vašeho rodného čísla, tj. část před lomítkem,
zpráva pro příjemce = Vaše jméno a příjmení, OWS).
Přihláška bude akceptována až po připsání zálohy na účet.
4. Záloha 2.000 Kč platí jak pro přihlášení na strukturu, tak na pozorovatelské místo.
5. Převyšuje-li poptávka po workshopu jeho kapacitu, o zařazení mezi účastníky
rozhoduje datum připsání zálohy na účet (odst. 3).
6. Termín uzávěrky přihlášek je stanoven na 31. 7. 2019. Pokud se k tomuto datu
nepřihlásí a zálohu neuhradí dostatečný počet zájemců, workshop bude zrušen.
7. Uhrazená záloha je nevratná. Důvody pro vrácení zálohy jsou pouze:



nepřijetí přihlášky pro převis poptávky (odst. 5),
zrušení workshopu ze strany PBSP CZ (odst. 6).

V případě potřeby je možno zajistit si náhradníka, který se workshopu zúčastní.
8. Termín splatnosti kurzovného v plné výši je stanoven na 15. 10. 2019. Pokud
po uplynutí tohoto data nebude doplatek kurzovného uhrazen, je asociace
PBSP CZ oprávněna nabídnout místo jinému zájemci.
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Souhlas se zpracováním osobních údajů
podle zákona č. 101 / 2000 Sb., o ochraně osobních údajů, poskytovaný PBSP CZ
PBSP CZ, z.s., se sídlem Na Vlčovce 2573 / 2c, 160 00 Praha 6, IČ 228 32 131, sp. zn. L 20725
vedená u Městského soudu v Praze (dále jen Správce), pořádá 4letý výcvik v PBSP
(psychoterapeutická metoda Pesso Boyden System Psychomotor), odborné semináře, konference
a workshopy založené na PBSP.
Souhlasím se shromažďováním, zpracováním a uchováním mých osobních údajů Správcem, a to
v rozsahu jméno, příjmení, akademický titul, datum narození, adresa trvalého bydliště, event.
kontaktní adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa (dále jen Osobní údaje) k následujícím
účelům:
1. shromažďování a spravování Osobních údajů Správcem pro vlastní vzdělávací činnost, pro
účely evidence a v rozsahu povinnosti vést účetnictví,
2. poskytnutí Osobních údajů členům představenstva PBSP CZ a administrativním pracovníkům,
kteří pro Správce zpracovávají data – tyto osoby se tím stávají zpracovateli dle zákona
č. 101 / 2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a vztahují se na ně stejné zákonné povinnosti jako
na Správce,
3. zasílání komerčních materiálů a nových nabídek, které se týkají akcí pořádaných Správcem,
a to elektronickou formou (e-mailem).
Správce se zavazuje, že Osobní údaje nijak nezneužije, neposkytne je třetím osobám a zabezpečí
je proti zneužití a zcizení.
Správce shromažďuje, zpracovává, uchovává a zajišťuje ochranu Osobních údajů následujícím
způsobem a prostředky:
1. Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou a elektronickou kontrolou. Správce disponuje potřebnými
kontrolními a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími maximální možnou ochranu
zpracovávaných Osobních údajů před neoprávněným přístupem, před jejich ztrátou nebo
zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.
2. Veškeré osoby přicházející do styku s Osobními údaji jsou vázány smluvní nebo zákonnou
povinností mlčenlivosti.
3. Osobní údaje zpracovávají pouze osoby k tomu zmocněné na základě smluvního vztahu se
Správcem.
4. Správce Osobní údaje shromažďuje, zpracovává a uchovává v elektronické podobě. Do
elektronické databáze vedené Správcem má přístup pouze omezený okruh pověřených osob.
Souhlasím s tím, že Správce je oprávněn zpracovávat moje Osobní údaje ode dne odeslání
e-mailové přihlášky až do uplynutí 5 (pěti) let od ukončení mé účasti na akcích pořádaných
Správcem.
Potvrzuji, že jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101 / 2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, a že jsem se seznámil/a s celým textem tohoto Souhlasu se zpracováním
osobních údajů.

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

