
Závazná přihláška na aplikací korekčních špon IMKOR 

 
Kurz obsahuje: 
 

 
 Školení je zdarma v případě zakoupení startovací sady IMKOR profesionál v ceně 6.095 Kč 

Sada obsahuje:  

 skripta 

30 ks pásků (na aplikaci až 90 ks špon) 

lepidlo, kleště, kovové dlátko a instruktážní cd 

 ukázka práce se šponou Imkor 

 spotřebovaný materiál během praxe 

 občerstvení 

 reklamní plakát na podporu prodeje služby IMKOR ve vašem salónu 

 bezplatnou reklamu a propagaci salónu v reklamních brožurách IMKOR a na stránce www.imkor.sk 

 1 den / od 10:00 do 13:00 /cena kurzu zdarma, při zakoupení sady IMKOR) 

 účastník kurzu obdrží certifikát o absolvování  

 Kurzy probíhají pouze ve 2 účastnících (termíny si lze domluvit individuálně) 

 
Přihlašuji se závazně na kurz aplikace korečních špon IMKOR 

 
 
  Jméno: 
Příjmení: 
Adresa: 
Telefon: 
IČ: 
Email: 
Termín kurzu: 

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY KURZŮ A SEMINÁŘŮ SPARITUAL  

1. ZÁVAZNÁ REZERVACE/PŘIHLÁŠKA - ČÁSTKU ZA SEMINÁŘ PROSÍME, UHRAĎTE DO DOBY 

SPLATNOSTI NA FAKTUŘE. V PŘÍPADĚ NEUHRAZENÍ BUDEME MUSET ZÁVAZNOU REZERVACI 

STORNOVAT, aby se neblokovalo místo pro dalšího zájemce. O stornování Vás budeme 

informovat e-mailem.  

2. STORNO UHRAZENÉHO KURZU/SEMINÁŘE: Stornovat je možné pouze na základě 

zaslaného požadavku na e-mail: info@sparitual.eu.  

V případě zrušení je STORNO 1.000 Kč/ 40 EUR z uhrazené částky na faktuře 

Akceptujeme vrácení celé částky pouze při hospitalizaci v nemocnici, nutno doložit. 



3. PLATBY: Prosíme, nezapomeňte vždy uvést do poznámky jméno účastníka, VS, termín, 

název kurzu a místo konání!  

Číslo účtů pro platby z ČR:   Fio banka : 2101858849/2010 

Číslo Eurového účtů pro platby ze Slovenska: Fio banka: 2501046890/2010  

IBAN: CZ7220100000002501046890   BIC/SWIFT:FIOBCZPPXXX 

4. Místa konání:   

Salon LeSpaLemon, Náměstí Jiřího z Poděbradč.2, Corso Pod Lipami, Budova RudolfA4, 

Řevnice 25230 

Salon SpaRitual Brno: Josefská 5, 2. poschodí, 602 00 Brno - střed  

5.Vyhrazujeme si právo zrušit kurz/seminář v případě malého zájmu nebo nemoci  

 

Kontaktujte firemní školitelku:  

Veronika Mořkovská 

brandmanager, tel.: +420 604 959 736, morkovska.v@gmail.com, 

info@sparitual.eu, www.sparitual.eu 

 

Dne:                                           Podpis: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


