15. - 22. říjen Kurz je vhodný pro jednotlivce, přátelské dvojice a partnerské páry
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kurzy osobního rozvoje

Potřebujete si odpočinout, nabrat síly do dalších dnů a zároveň se posunout dál ve svém osobním rozvoji?

osobní rozvoj podle individuálních potřeb účastníků
nalezení svých skutečných vnitřních motivací
odstranění bariér a limitů blokujících váš rozvoj
posun a rozvoj v oblastech podle potřeb účastníků

15. - 22. říjen

na čem stojí náš přístup
- individuální vnitřní motivace
- typologie osobnosti
- seberozvoj hrou
- přijetí sebe sama

KURZ OSOBNÍHO ROZVOJE
Kurz osobního rozvoje na lodi v Řecku postavený každému účastníkovi na míru.

užívej si vzdělávání
Egejské moře
Kykládské ostrovy
Plachetnice Oceanis 51.1
All Inclusive
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program

- začátek a konec kurzu v Aténách
- celodenní koučink a aktivity osobního rozvoje podle individuálních cílů
- plavba po Kykládských ostrovech - Delos, Paros, Naxos, Santorini ...
- koupání v romantických zátokách, povalování se na lodi či na plážích
- návštěva kulturních památek a událostí
- hodiny diskuzí, her, radostí a smíchu

kdo se o vás bude starat
Petr je vášnivý a zkušený jachtař a kapitán, který se jachtingu věnuje od dětství. Rád vás
zasvětí do tajemství jachtingu a jako vědecký pracovník vám rád vysvětlí jeho fyzikální
podstatu nebo zasvětí do tajů aerodynamiky či počasí.
Vedle vášně pro vědu a výpočty se dlouhodobě věnuje vzdělávání a osobnímu rozvoji, kde
jedním z témat osobního rozvoje jsou i metody učení, takže pokud vám něco v učení nejde,
pak vám rád pomůže. A nemusí se jednat jen o učení, ale o libovolnou oblast ať už v osobním
nebo profesním životě.
Jeho široký záběr a zkušenosti z běžných i vysokých manažerských pozic mu umožňují
komunikovat o libovolné životní situaci, jak v osobním, tak profesním životě. Jeho vizí je, aby
plavba ukázala, že osobní rozvoj je nádherná cesta, která vás každý den posouvá směrem,
který si sami určíte a že osobní rozvoj může být především vzrušující zábava.

Řecko
co je součástí ceny
- ubytování na luxusní plachetnici Oceanis 51.1
- jídlo a pití na lodi
- veškeré poplatky, vstupenky
- sada fotograﬁí z průběhu celého kurzu
- kurz osobního rozvoje s Petrem podle chuti a potřeb
- v ceně není doprava do Atén

cena 26.600,- Kč
kontakt:

objednávky - petr.hynek@gmail.com
Petr - 774 021 353:

KURZ OSOBNÍHO ROZVOJE NA LODI
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Kurz je vhodný pro jednotlivce, přátelské dvojice a partnerské páry

jachting, pocit svobody a spojení s živly
svěží moře, koupání, potápění a vše co souvisí s vodou, sluncem a větrem
kurz osobního rozvoje hravou formou, na témata, která si sami zvolíte
zasvěcení do tajů jachtingu, navigace, počasí ...
skvělá Řecká kuchyně, čerstvé plody středozemí i moře, přímo na lodi
diskuze na téma osobního rozvoje, cokoliv vás v této oblasti zajímá
návštěvy památek a kulturních akcí a všeho, co nám po cestě cvrnkne do nosu
... a především pohodová atmosféra

... užít si učení a sebezdokonalování

v ceně je

v ceně není

- 7 dní na luxusní jachtě
- lůžkoviny
- kapitán
- kurz osobního rozvoje
- strava na lodi
- nápoje na lodi
- výuka jachtingu
- průvodce osobním rozvojem
- průvodce učením

- cesta tam a zpět
- cestovní pojištění
- jídlo a pití na pevnině

odlet:
nalodění:
vylodění:
odlet:

možnost individuálních přání a podnětů navštívených míst
možnost individuálních stravovacích požadavků
ubytování v dvoulůžkových kajutách s vlastním WC
možnost dalších individuálních přání

Praha, 6:30 hodin, Letiště Václava Havla
Atény, 18:00 hodin, Marina Lavrion
Atény, 12:00 hodin, Marina Lavrion
Atény, 20:10, letecky Vídeň, Bus do Prahy

15. - 22. říjen

co sebou:
teplé oblečení, při jachtingu může být
i při 30 stupních pocitově chladno
na co nezapomenout:
cestovní pojištění s připojištěním na jachting
dobrou náladu

cena 26.600,- Kč

Kontakt:
Center for Innovative Learning s.r.o.
Svinětice 58, 387 73 Bavorov
tel.: +420 774 021 353, e-mail: petr.hynek@gmail.com
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Máte pocit nedostatečného sebevědomí nebo si připadáte méně hodnotní? Nedaří se vám v práci
dosahovat cílů a úspěchu? Hledáte smysl života a své poslání? Potřebujete zlepšit vztahy
s ostatními lidmi? Cítíte se málo produktivní? Zdá se vám, že nezvládáte své emoce nebo práci
s vaší myslí? Nevíte jak sám sebe motivovat? Zdá se vám, že vám utíká život mezi prsty? …
máte tyto nebo desítky jiných podobných otázek? Pak je pro vás možná právě náš kurz naprosto
ideální. Osobní rozvoj je velmi široké téma týkající se prakticky celé vaší osobnosti. Existují
desítky koučů a průvodců osobním rozvojem, kteří používají desítky metodik a praktik, každý
podle toho, co se naučil a co si osvojil. Na našem kurzu volíme přístup podle vás, podle vašeho
osobnostního typu, využíváme nejmodernější poznatky z oblasti kognitivní psychologie
a neurověd. Ale především vás netrápíme, ale ukazujeme, že jak celoživotní vzdělávání,
tak osobní rozvoj může být zábava a odpočinek.
Témata pro vaši orientaci z čeho vybírat
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motivace a vnitřní zdroje
typologie osobnosti
naslouchání tělu
obnovení radosti
rozvoj kreativity
otevření mysli, duše a osobního potenciálu
nenásilná komunikace
kritické myšlení
nové pojetí teamové práce
arteterapie
soft management
trauma a jeho řešení
vyhoření a jak na něj
...
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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
Uveřejněné obchodní podmínky platí pro všechny dohody uzavřené mezi Center for Innovative Learning, s.r.o. a účastníky kurzu. Účastníky kurzu se rozumí
všechny osoby účastnící se některého ze vzdělávacích a rozvojových kurzů Center for Innovative Learning, s.r.o.. Tuto informaci účastníci kurzu obdrží před
podpisem smlouvy (uhrazením poplatku za kurz). Úhradou kurzovného účastníci kurzu zároveň stvrzují, že se seznámili s obchodními podmínkami a s těmito
souhlasí. Uveřejněné obchodní podmínky mohou být též stejným způsobem aktualizovány nebo změněny, což berou účastníci kurzu na vědomí.
1. Obecný předpoklad pro účast na kurzu
Minimální věk pro účast na kurzech němčiny GC JU je 16 let (s výjimkou kurzů pro děti a mládež).
2. Platební podmínky
2.1 Kurzovné je rozděleno na dvě části, záloha 50% splatná při zápisu (objednávce) a doplatek splatný šest týdnů před zahájením kurzu a lze je uhradit
bankovním převodem po vystavení faktury či v hotovosti. V případě úhrady bankovním převodem se jako datum zaplacení chápe datum připsání platby na
účet Center for Innovative Learning, s.r.o..
2.2 Pokud platba celého kurzovného nedorazí včas (viz 2.1), ztrácí účastníci nárok na účast v kurzu. Center for Innovative Learning, s.r.o. si v tomto případě
ponechává nárok na zaplacení zbytku kurzovného.
3. Ceny
3.1 Ceny platné v okamžiku přihlášení do kurzu a uvedené v aktuálním prospektu s nabídkou Center for Innovative Learning, s.r.o. jsou součástí smlouvy.
3.2 Potvrzení o účasti na kurzu se vystavuje pouze tehdy, pokud byli účastníci kurzu přítomni alespoň 70% doby kurzu.
4. Slevy
4.1 Při zápisu přímých rodinných příslušníků účastníka kurzu se kurzovné snižuje o 5 %.
4.2 Učitelé a důchodci mohou uplatnit slevu rovněž ve výši 5 % na všechny kurzy.
4.3 Na jednu osobu lze uplatnit pouze jednu z těchto slev.
5. Vrácení kurzovného a podmínky pro stornování kurzu
5.1 V případě stornování kurzu mají účastníci právo na vrácení kurzovného za těchto podmínek (výjimky viz bod 5.3 těchto obchodních podmínek):
Stornování nejpozději měsíc před zahájením kurzu: vrácení zaplaceného kurzovného při odečtení správního poplatku ve výši 500 Kč.
Stornování během posledního měsíce před zahájením kurzu: vrácení zaplaceného kurzovného při odečtení správního poplatku ve výši 20 %.
Pokud se účastník kurzu nemůže kurzu zúčastnit ze zdravotních důvodů a prokáže to potvrzením od lékaře, bude mu vráceno celé kurzovné při odečtení
správního poplatku ve výši 500 Kč.
5.2 Pokud se kurz kvůli malému počtu účastníků nemůže konat a dotyčný nepřistoupí na žádnou alternativu, bude mu vráceno celé kurzovné.

6. Rozdělení kurzu / velikost
6.1 Maximální počet účastníků ve veškerých kurzech Center for Innovative Learning, s.r.o.je 8.
7. Odpovědnost Center for Innovative Learning, s.r.o. / Vyšší moc
7.1 Odpovědnost Center for Innovative Learning, s.r.o. a jeho spolupracovníků se omezuje na případy úmyslného jednání a hrubé nedbalosti.
7.2 Center for Innovative Learning, s.r.o. nenese odpovědnost za výpadek svých služeb, pokud je zabráněno splnění smluvních závazků v důsledku takzvané
vyšší moci, tzn. mimořádné, nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, která vznikla nezávisle na jeho vůli a nebylo možné ji překonat ani přes veškerou
snahu. V takovém případě je Center for Innovative Learning, s.r.o. zproštěno povinnosti náhrady škody, platby smluvní pokuty nebo jiné sankce, pokud tak
bylo dohodnuto.
7.3 Za vyšší moc jsou považovány především přírodní katastrofy, embarga, občanské války, povstání, války, teroristické útoky, nepokoje nebo pandemie/
epidemie. Epidemie (včetně epidemie koronaviru - Covid SARS 2019) a s ní spojená opatření veřejných orgánů k omezení šíření epidemie jsou rovněž
pokládána za vyšší moc.
7.4 Center for Innovative Learning, s.r.o. je povinno neprodleně informovat účastníky kurzu o zásahu vyšší moci a uvést typ dané události a přijatá opatření
související s uskutečněním příslušného kurzu.
7.5 Pokud Center for Innovative Learning, s.r.o. nebude moci v případě vyšší moci nebo v důsledku opatření vyšší moci kurz uskutečnit nebo bude možné jej
uskutečnit pouze částečně či v jiném než běžném režimu, vyhrazuje si Center for Innovative Learning, s.r.o. právo nahradit sjednanou metodu dle vlastního
uvážení, tzn. nabídnout kurz ve formě, která umožňuje realizaci kurzu vzhledem k okolnostem - vyšší moc nebo opatření spojená s vyšší mocí (např. online
výuka místo prezenční, omezení počtu osob ve skupině, změna vyučujícího atd.) -, nebo rozhodnout o přesunutí konání kurzu o dobu, kterou trval zásah vyšší
moci nebo opatření spojená se zásahem vyšší moci, dále jen "náhrada".
7.6 V případě poskytnutí náhrady nemá účastník kurzu nárok na vrácení poplatku za již poskytnuté služby (zaplaceného kurzovného nebo jeho podílné části)
ani na vrácení uhrazených poplatků za kurz, za něž bude v budoucnu nabídnuta náhrada. Ve všech případech vyšší moci je Center for Innovative Learning, s.r.o.
rovněž oprávněno odstoupit od smlouvy, aniž by mělo povinnost účastníkům kurzu poskytnout náhradu škody a/nebo zaplatit smluvní pokuty, které
účastníkům náleží. V případě, že nelze od účastníka kurzu odpovídajícím způsobem vyžadovat přijetí náhrady, má účastník kurzu právo odstoupit od smlouvy,
ale nemá nárok na sankci, která by mu náležela nebo měla náležet.

Kontakt:
Center for Innovative Learning s.r.o.
Svinětice 58, 387 73 Bavorov
tel.: +420 774 021 353, e-mail: petr.hynek@gmail.com

