
 
                              Trojičné nám.191, 027 44 Tvrdošín  
  Tel: 0948 878 875, 0948 878 876  
                               E-mail: icmorava@orava.sk 
                               www.icmorava.sk   

 

ICM Orava, o.z. Tvrdošín  

2017 

 

* Poznámky:  

  Upresnenie miesta konania bude uvedené vždy v pozvánke (bude sa odvíjať od počtu prihlásených 

účastníkov a prevádzkových možností vzdelávacej organizácie)  

  Školy a školské zariadenia si môžu objednať vzdelávanie aj pre vlastnú uzavretú skupinu 

ped.zamestnancov - s podmienkou naplnenia minimálneho počtu účastníkov vzdelávania. Vzdelávanie je 

možné uskutočniť vo vlastných priestoroch školy. Pre školy v okrese Námestovo a Tvrdošín neúčtujeme 

dopravu. Pre vzdialenejšie okresy sa k cene vložného účtuje doprava.  

  Vzdelávacia organizácia si vyhradzuje právo zrušiť vzdelávanie pri nedostatočnom počte prihlásených 

účastníkov alebo z prevádzkových dôvodov, ako aj zmeniť termín konania. O prípadnom zrušení vzdelávania či 

iných zmenách budú prihlásení účastníci oboznámení mailom, zaslaním SMS alebo telefonicky.  

  Minimálny počet prihlásených účastníkov je 12, maximálny 16 (maximálny počet sa môže meniť v 

závislosti od druhu a témy vzdelávacej aktivity, avšak obyčajne neprekročí 20 – s výnimkou workshopov)  

  Prihlásenie je aktuálne predbežne možné obratom formou zaslania mailu na 

riaditelstvo@euporadna.sk s uvedením názvu vzdelávania. Predbežne prihláseným účastníkom bude pred 

začatím vzdelávacej aktivity (ihneď po naplnení minimálneho počtu osôb) zaslaný potvrdzujúci mail so 

všetkými bližšími informáciami - presný termín konania, adresa miesta konania, spôsob úhrady poplatku ..... 

Keďže všetky naše vzdelávania realizujeme výlučne efektívnymi zážitkovými formami v malých vzdelávacích 

skupinách, doporučujeme v prípade záujmu prihlásenie touto formou obratom, vzhľadom k obmedzenému 

počtu účastníkov v zážitkových formách vzdelávania.  

  Prihlásenie bude možné v najbližšom čase aj elektronicky, na stránkach www.euporadna.sk/aktuality - 

klik na Ponuka kontinuálneho vzdelávania pre pedagógov, alebo priamo na stránke 

www.icmorava.sk/kontinualne-vzdelavanie/ (aktuálne sa na stránkach pracuje)  

  Odborné profily lektorov je možné pozrieť si na www.euporadna.sk/o-nas/pracovnici/  

  Uvedené vzdelávania t.č. nie sú akreditované. Vzdelávania realizujeme s výrazným úmyslom pomôcť 

pedagogickej a odbornej práci praktickými skúsenosťami odborníkov s dlhoročnou praxou, výmenou 

informácií, šírením dobrej praxe, vzájomným obohacovaním sa      

  Vzdelávacie aktivity budú v priebehu šk.roka aktualizované a dopĺňané o iné zaujímavé workshopy, 

vzdelávania a akcie. Stačí sledovať naše stránky www.euporadna.sk, www.icmorava.sk, poprípade partnerskú 

FB stránku naspoklad. 

 

 

 

 

 

http://www.euporadna.sk/o-nas/pracovnici/
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Dôležité upozornenia a informácie: 

 

 Platba kurzovného – po Vašom prihlásení Vám bude zaslaný mail s potvrdením Vášho prihlásenia. 

V dostatočnom časovom odstupe pred konaním kurzu/workshopu Vám bude taktiež zaslaná informácia 

o jeho konaní spolu s faktúrou a údajmi na vykonanie platby   

 Poplatok je možné zaplatiť aj v hotovosti na mieste  (v prípade že túto možnosť označíte na prihláške). 

V tomto prípade Vám bude vystavený doklad o úhrade.  

 Organizácia si vyhradzuje právo zrušiť kurz/workshop pri nízkom počte prihlásených účastníkov – v takom 

prípade každý prihlásený dostane informáciu o zrušení mailom alebo telefonicky 

 

Storno podmienky 

 Odhlásenie účastníka prijímame iba písomne (E-mailom, faxom, listom).  

o V prípade odhlásenia do 15 dní  pred konaním kurzu/seminára/workshopu vraciame 100% uhradenej 

čiastky,  

o v dobe 14 - 7 dní pred začiatkom kurzu vraciame 50% čiastky,  

o v intervale 6 – 0 dní vopred poplatok nemôže byť vrátený.  

o V prípade neúčasti bez ospravedlnenia nebude poplatok vrátený.  

o Účastník alebo organizácia môže vyslať náhradníka. 

 

 

 

 

Semináre/vzdelávania/workshopy sú realizované v spolupráci so SCŠPP Trstená a Námestovo 

 


