Podmínky prezenčních
odborných školení a
prezentací
únor 2022

AUTOMATICKÉ ZÁVLAHOVÉ SYSTÉMY

ŠKOLENÍ a
PREZENTACE
IRIMON
ZÁVLAHY
2022
Společnost IRIMON, spol. s r.o.
si Vás dovoluje pozvat do svého nového školícího centra v Praze 9
a představit Vám své produkty a služby a pro sezónu 2022.

ŠKOLENÍ a
PREZENTACE IRIMON
ZÁVLAHY
2022
IRIMON, spol. s r.o., Obchodní zastoupení Hunter pro ČR, Rožmberská 1272, 198 00 Praha 9, Tel.: 281 868 181,
E-mail: irimon@irimon.cz, www.irimon.cz

V následujícím přehledu uvádíme přehled těchto odborných technických školení a presentací 2022.
Další termíny a kurzy budou průběžně doplňovány s ohledem na aktuální pandemickou situaci v ČR:

IRIMON Irrigation PRODUCTS | Představení produktů a služeb IRIMON
Téma:

Představení profesionální závlahové techniky a nářadí (1denní prezentace)

P1 Představení produktů, služeb a novinek IRIMON 2022

Informace & ceny
•

Místo prezentace:

Školící centrum v 2.NP v sídle společnosti IRIMON (Praha 9)

•
•

Rozsah prezentace:
Časový rozvrh:

•

Komu je určeno:

1denní prezentace produktů a služeb
dopolední část: 9:00 – 12:00 hodin (presence od 8:00)
odpolední část: 13:00 – 16:00 hodin (předpokládaný konec 16:15)
Pro zavedené i nové instalační firmy AZS, řemeslníky, distributory,
pro širokou veřejnost, jak laickou, tak odbornou, spolupracující IF.
Vhodné pro pracovníky spolupracujících IF pro zopakování a
rozvoj dovedností, pro nové začínající instalační firmy AZS,
pro zahradnické firmy, zahradní architekty, pěstitele, instalatéry,
pro zástupce investorů, správce zeleně, pracovníky údržby a
všechny ostatní, kdo chtějí získat více informací o námi
nabízených produktech, jejich vlastnostech, použití a službách.

•

Max. počet účastníků:

doporučená účast v počtu 1-2 osob na firmu, kapacita sálu 32 osob
v době pandemie jsme omezili kapacitu sálu na 20 osob

•

Přihlášky:

https://www.irimon.cz/prihlaska?app=16383

•
•
•
•

Občerstvení:
Wi-Fi:
PC technika:
Notebook:

káva, nealko nápoje po celý den, ovoce a snack k dispozici
po dobu školení účastníkům školení bude k dispozici
každý účastník IRIMON prezentace/školení bude mít k dispozici
vlastní notebook není nutný

•

Cena / os. (1 den):

Hunter Partneři 2021/2022 – ZDARMA
Spolupracující instalační firmy AZS, studenti a lektoři z oboru,
členové SZKT, SZUZ – ZDARMA
Individuálně zvaní hosté – ZDARMA
Platící účastníci 3denního školení Basic – ZDARMA

•

Základní cena / os. (1 den):

500,- Kč / bez DPH za 1 osobu (tj. 605,-Kč vč DPH)
(cena platí pro účastníky, kteří od nás neobdrželi pozvánku)

Účast na prezentaci
IRIMON Irrigation PRODUCTS
je pro Hunter partnery v počtu do 2 osob ZDARMA,
…a nezapočítává se do volných poukazů na školení 2022 pro Hunter partnery!

POZOR:

S ohledem na současnou aktuální situaci v ČR platí pro účastníky školení a prezentací IRIMON
proti pandemická opatření dle podmínek, uvedených ve všeobecné části těchto podmínek.(viz
dále).

IRIMON, spol. s r.o., Obchodní zastoupení Hunter pro ČR, Rožmberská 1272, 198 00 Praha 9, Tel.: 281 868 181,
E-mail: irimon@irimon.cz, www.irimon.cz

BASIC Irrigation Trainings | Základní technická školení
Téma:

Abeceda profesionálního závlaháře od A do Z (3denní školení – lze absolvovat i jednotlivé dny)

B1

část 1 - Lexikon základních pravidel pro návrh a montáž AZS (1/3)

B2

část 2 - Praktické projekční školení AZS – Workshop (2/3)

B3

část 3 - Praktické montážní školení AZS – Workshop (3/3)

Informace & ceny
•

Místo školení:

Školící centrum v 2.NP v sídle společnosti IRIMON (Praha 9)

•

Rozsah školení:

•

Časový rozvrh:

•

Účastníci:

3denní komplexní školení
Jednotlivé dny, B1, B2, B3, lze absolvovat i samostatně jako
jednodenní, dvoudenní nebo jako třídenní školení (doporučujeme)
dopolední část: 9:00 – 12:00 hodin (presence od 8:00)
odpolední část: 13:00 – 16:00 hodin (předpokládaný konec 16:15)
Pro zavedené i nové instalační firmy AZS, řemeslníky, distributory,
pro širokou veřejnost, jak laickou, tak odbornou, spolupracující IF.
Vhodné pro pracovníky spolupracujících IF pro zopakování a
rozvoj dovedností, pro nové začínající instalační firmy AZS,
pro zahradnické firmy, zahradní architekty, pěstitele, instalatéry,
pro zástupce investorů, správce zeleně, pracovníky údržby a
všechny ostatní, kdo se chtějí naučit navrhovat a montovat AZS.

•

Max. počet účastníků:

doporučená účast v počtu 1-2 osob na firmu, kapacita sálu 32 osob
v době pandemie jsme omezili kapacitu sálu na 20 osob
pozn.: v přihláškách upřednostňujeme uchazeče o 3denní školení

•

Přihlášky:

https://www.irimon.cz/prihlaska?app=16383

•

Občerstvení:

káva, nealko nápoje po celý den, ovoce a snack k dispozici

•
•
•

Wi-Fi:
PC technika:
Notebook:

po dobu školení účastníkům školení bude k dispozici
každý účastník IRIMON prezentace/školení bude mít k dispozici
> školení B1 je formou prezentace a vlastní notebook není nutný,
> na školení B2 lze notebook s CAD LT využít s velkou výhodou,
> školení B3 je formou workshopu a vlastní notebook není vhodný

•

Cena celkem za 3 dny:

3.900,- Kč / bez DPH za 1 osobu / 3 dny (tj. 4.719,-Kč vč. DPH)
2.900,- Kč / bez DPH za 1 osobu při účasti 2 osob
tj. 5.800,- Kč za 2 os. (7.018,-Kč vč. DPH)

•

Cena / os. (1 den):
(jedno ze 3 školení B1/2/3)

1.650,- Kč / bez DPH za 1 osobu (tj. 1.996,50 Kč vč DPH)
1.250,- Kč / bez DPH za 1 osobu při účasti 2 osob
tj. 2.500,- Kč za 2 os. (tj. 3.025,-Kč vč. DPH)

•

Slevy a zvýhodnění (*):

Hunter partneři 2021 (aspiranti HP2022) – účast ZDARMA
Spolupracující instalační firmy AZS, studenti a lektoři z oboru,
členové SZKT, SZUZ – 50% sleva

•

Platba:

Bank. převodem předem (nebo výjimečně po dohodě na místě)

BENEFITY pro platící účastníky školení BASIC, hradící plné nezlevněné vložné:

POZOR:

ZDARMA
nebo
ZDARMA

Poukázka na nákup produktů IRIMON

+ navíc

…………………………………………………………………………………………………

ZDARMA

vzorky produktů a materiály v hodnotě min. 500,- Kč/firma

Poukázka na nákup produktů IRIMON

1.500,- Kč bez DPH/firma (3denní škol.)
500,- Kč bez DPH/firma (1denní škol.)

S ohledem na současnou aktuální situaci v ČR platí pro účastníky školení a prezentací IRIMON proti
pandemická opatření dle podmínek, uvedených ve všeobecné části těchto podmínek (viz dále).
IRIMON, spol. s r.o., Obchodní zastoupení Hunter pro ČR, Rožmberská 1272, 198 00 Praha 9, Tel.: 281 868 181,
E-mail: irimon@irimon.cz, www.irimon.cz

EXPERT Irrigation Trainings | Expertní odborná tech. školení
Téma:

Jak se stát expertem v oboru AZS (soubor 1/2denních školení)

Informace & ceny
•

Místo školení:

Školící centrum v 2.NP v sídle společnosti IRIMON (Praha 9)

•

Rozsah školení:

½ denní školení
lze absolvovat samostatně nebo i 2 školení po sobě během 1 dne,
pokud budou vypsána

•

Časový rozvrh:

1.) dopolední: 9:00 – 12:00 hodin
(presence od 8:15, předpokládaný konec 12:15)
2.) odpolední: 13:00 – 16:00 hodin
(presence od 12.15 hod, předpokládaný konec 16:15)

•

Účastníci:

pracovníci firem Hunter Partner, správci závlahových systémů,
nové začínající instalační firmy AZS – po absolvování škol. BASIC,
pracovníci zavedených IF pro zopakování a rozvoj dovedností,
majitelé instalačních firem AZS, experti, provozovatelé AZS
greenkeepeři, pěstitelé, zahradníci, zahradní architekti, sport. kluby

•

Max. počet účastníků:

doporučená účast v počtu 1-2 osob na firmu, kapacita sálu 32 osob
v době pandemie jsme omezili kapacitu sálu na 20 osob

•

Přihlášky:

https://www.irimon.cz/prihlaska?app=16383

•

Občerstvení:

káva, nealko nápoje po celý den, dopolední/odpolední snack
pozn.: oběd s ohledem na ½ denní rozsah není součástí školení

•
•

Wifi:
PC technika:

po dobu školení účastníkům školení bude k dispozici
každý účastník IRIMON prezentace/školení bude mít k dispozici

•

Cena – půldenní školení:

•

Cena – celodenní účast:
(2 půldenní školení)

1.650,- Kč / bez DPH za 1 osobu (tj. 1.996,50 Kč vč DPH)
1.250,- Kč / bez DPH za 1 osobu při účasti 2 osob
tj. 2.500,- Kč za 2 os. (tj. 3.025,-Kč vč. DPH)

•

Slevy a zvýhodnění (*):

Hunter partneři 2021 (aspiranti HP2022) – účast ZDARMA

990,- Kč / bez DPH za 1 osobu (tj. 1.197,90 Kč vč DPH)
790,- Kč / bez DPH za 1 osobu při účasti 2 osob
tj. 1.580,- Kč za 2 os. (tj. 1.911,80 Kč vč. DPH)

Spolupracující instalační firmy AZS, studenti a lektoři z oboru,
členové SZKT, SZUZ – 50% sleva
•

Platba:

Bank. převodem předem (nebo výjimečně po dohodě na místě)

BENEFITY pro platící účastníky školení EXPERT, hradící plné nezlevněné vložné:
ZDARMA

POZOR:

vzorky produktů a materiály v hodnotě min. 500,- Kč/firma

S ohledem na současnou aktuální situaci v ČR platí pro účastníky školení a prezentací IRIMON proti
pandemická opatření dle podmínek, uvedených ve všeobecné části těchto podmínek.(viz dále).

IRIMON, spol. s r.o., Obchodní zastoupení Hunter pro ČR, Rožmberská 1272, 198 00 Praha 9, Tel.: 281 868 181,
E-mail: irimon@irimon.cz, www.irimon.cz

FAQ Hunter Partner Meeting | Setkání s Hunter partnery- FAQ
Téma:

Novinky pro sezónu 2022, FAQ

Během měsíce února a března 2022
budeme vypisovat dle aktuální pandemické situace
více termínů
pro FAQ Hunter Partner Meeting.
Sledujte naše www.irimon.cz

Účast na
FAQ Hunter Partner Meeting
je pro Hunter partnery v počtu do 2 osob ZDARMA,
…a nezapočítává se do volných poukazů na školení pro Hunter partnery!

Pozor:
Pozvánku, přihlášku s termínem a podrobný program akcí FAQ Hunter Partner Meeting budeme Hunter
Partnerům zasílat v samostatném mailu počátkem února 2022.
Pro naše moravské partnery letos bohužel nebudeme pořádat oblíbené setkání na Moravě v Brně, s ohledem
na komplikovanou pandemickou situaci v ČR a s tím související komplikace spojené s organizací akce mimo
naši firmu. Proto naše moravské partnery letos srdečně zveme alespoň na naše setkání v Praze, pokud chtěli
navštívit Prahu i v této komplikované době. Rádi bychom se jim alespoň pochlubili našimi novými prostory a
školícím centrem. Věříme, že situace brzy dovolí opět uspořádat nějaké jiné setkání mimo naši firmu, třeba
opět v oblíbeném Brně či i jiném krásném moravském městě, mezi našimi moravskými kolegy a přáteli.
CERTIFIKAČNÍ TESTY Hunter Partner 2022 budou stejně jako v předešlém
roce, umístěny v únoru 2022 na www.irimon.cz a složení těchto testů pro
Hunter Partnery bude možné provést on-line.
Nově od letošního roku, budou mít povinnost vyplnění certifikačního testu
pouze noví Hunter Partneři. Pro stávající Hunter partnery, kteří pokračují
v dlouhodobé spolupráci z minulých let, budou certifikační testy dobrovolné.

Pokračování na další stránce!

IRIMON, spol. s r.o., Obchodní zastoupení Hunter pro ČR, Rožmberská 1272, 198 00 Praha 9, Tel.: 281 868 181,
E-mail: irimon@irimon.cz, www.irimon.cz

Všeobecné podmínky účasti na školeních závlahy 2022
Přihlášení na školení:
•
•
•
•
•
•
•

Přihlášení na školení se provádí vyplněním elektronické přihlášky v záložce ŠKOLENÍ na webové adrese:
https://www.irimon.cz/prihlaska?app=16383
Po obdržení Vaší vyplněné elektronické přihlášky Vás budeme co nejdříve informovat a potvrdíme
Vám písemně přijetí přihlášky na Váš e-mail.
Námi potvrzená přihláška se Vám následně zobrazí ve Vašem elektronickém účtu na www.irimon.cz.
Na jednu přihlášku lze přihlásit více účastníků na více školení.
Dokud není přihláška potvrzena pracovníky firmy IRIMON, není závazná.
V případě překročení kapacity školení Vám nabídneme náhradní termín, pokud je to kapacitně možné.
Přihlášením na školení souhlasí účastník s fotografováním průběhu vzdělávací aktivity, která slouží pro
potřeby realizátora, případně pro dokladování průběhu školení. Fotografie nejsou použity pro komerční
účely.

Cena vložného:
•
•
•
•
•

•
•

Základní cena vložného je uvedena u každého školení samostatně a je vždy stanovena v Kč bez DPH.
V ceně jsou zahrnuté náklady na školící materiály a pomůcky, občerstvení.
U veškerých školení není oběd součástí školení a každý účastník si oběd zajišťuje individuálně. V čase
oběda však bude k dispozici snack, ovoce a případně jiné bufetové občerstvení.
Součástí školení je studijní či pracovní materiál zpracovaný přednášejícím (u vybraných školení, u
kterých je tato skutečnost uvedena v „Podrobné informaci o školení“),
Vložné dále obsahuje:
o Katalogy, katalogové listy, technické materiály a prospekty Hunter a IRIMON
o Poznámkový blok, psací potřeby, drobné reklamní materiály
o Občerstvení/os. (každé školení)
o Vzorky produktů – u vybraných školení dle typu školení a rozsahu
o Zvýhodněné nabídky na produkty a služby dle typu školení
V ceně školení nejsou zahrnuté náklady na ubytování účastníka, ubytování lze však zajistit.
Na závěr školení, při odchodu, obdrží každý účastník školení Osvědčení o účasti

Slevy a zvýhodnění:
•
•
•

Vložné za účast na školeních se liší dle typu školení, jejich délky a dle typu účastníka.
Pro Hunter partnery, spolupracující instalační firmy AZS, studenty a lektory z oboru, členy SZKT nebo
SZUZ a individuálně zvané hosty poskytujeme slevy dle individuálních podmínek, uvedených u
každého školení samostatně.
Tyto podmínky obdrží každá zvaná firma samostatně.

•

Slevy a zvýhodnění:

Hunter partneři 2021/2022
další zaměstnanci HP21/22

3-5 osob (ne najednou) ZDARMA
dle typu partnerství
50 % nad rámec osob zdarma

Studenti a lektoři z oboru
Členové SZKT nebo SZUZ
Greenkeepeři a správci AZS

50 %
50 %
50 %

Ostatní

plné ceny dle typu kurzu

nutno uvést do přihlášky
nutno uvést do přihlášky
nutno uvést do přihlášky

Platba vložného:
•
•
•
•
•
•
•

Současně s potvrzením přihlášky na školení Vám zašleme instrukce k platbě, které nahrazují
zálohovou fakturu. Zálohová faktura se nevystavuje předem.
Platbu proveďte podle instrukcí v e-mailu. Po obdržení platby Vám na kurzu předáme fakturu celkovou,
s odečtenou platbou předem.
Vložné uhraďte teprve až poté, co od nás obdržíte potvrzení termínu a částky.
Po dobu následujících 7 dnů je provedena rezervace potvrzených míst ve prospěch přihlašovatele.
Vložné se hradí převodem na bankovní účet do 7 dnů po potvrzení účasti na školení.
Nedojde-li k úhradě vložného do 7 dnů od potvrzení školení, má se za to, že přihlašovatel se školení
nemůže či nechce zúčastnit a rezervace míst propadá ve prospěch později přihlášených zájemců o
školení.
V případě souběžné platby a zaplněné kapacity má přednost účasti na školeních vždy ten platící
účastník, který vložné uhradí dříve.
IRIMON, spol. s r.o., Obchodní zastoupení Hunter pro ČR, Rožmberská 1272, 198 00 Praha 9, Tel.: 281 868 181,
E-mail: irimon@irimon.cz, www.irimon.cz

•
•

Variabilní symbol pro platbu za školení Vám sdělíme v potvrzení přihlášky
Bankovní spojení: Komerční Banka, č. účtu: 19-6055790297/0100
Daňový doklad bude všem platícím účastníkům zaslán do 3 pracovních dnů po školeních e-mailem,
poštou nebo předán osobně na příslušném školení, dojde-li výjimečně (po dohodě) u náhradníků
k úhradě vložného až na místě.

Storno poplatky – náhradníci:
•

•
•

Nemůžete přijet na školení, kam jste přihlášeni? Např. s ohledem na současnou pandemickou situaci
a případné onemocnění přihlášeného účastníka? Nic se neděje. V případě omluvené neúčasti
nejpozději 1 den před termínem konání školení je možné účast ze strany účastníka stornovat bez
udání důvodu a vložné se v takovém případě vrací v plné výši.
S ohledem na charakter školení, je ale možné vyslat náhradníka. Vždy je třeba předem informovat o
náhradnících, abychom mohli včas zajistit personifikované materiály.
V případě neúčasti na školení bez vyslání náhradníka nebo bez předem (min 1 den) písemně ohlášené
omluvy (irimon@irimon.cz) bude účtován storno poplatek 50 % z vložného školení.

Průběh školení BASIC - presence:
•
•
•
•
•

Prezence účastníků školení BASIC probíhá 60-30 min před vlastním zahájením školení - prosíme
účastníky o dodržení tohoto předstihu. Platí to to pro všechny 3 dny.
U AZS školení BASIC s počátkem v 9.00 hod probíhá presence účastníků od 8:00 hod.
V průběhu přednášek jsou pravidelně organizovány krátké přestávky v intervalech závislých na
průběhu školení.
V době 12:00 – 13:00 je polední pauza, oběd není součástí školení (k dispozici pouze lehké
občerstvení).
Předpokládaný konec školení je u jednodenních a třídenních školení je cca v 16:15 hod.

Průběh ½ denních školení EXPERT – presence:
•
•
•
•
•
•

Prezence účastníků školení EXPERT probíhá 45-30 min před vlastním zahájením školení - prosíme
účastníky o dodržení tohoto předstihu.
U školení EXPERT s počátkem v 9:00 hod probíhá presence účastníků od 8:30 hod.
U školení EXPERT s počátkem v 13:00 hod probíhá presence účastníků od 12:30 hod.
V průběhu přednášek jsou pravidelně organizovány krátké přestávky v intervalech závislých na
průběhu školení.
Předpokládaný konec školení EXPERT je cca v 12:00 hod., resp. 16:00 hod.
pozn.: oběd s ohledem na ½denní rozsah expertních školení není součástí školení

Osvědčení o absolvování školení:
•
•

Každý účastník, který absolvuje celé školení, má nárok na získání Osvědčení o absolvování školení s
přesně vymezeným rozsahem.
Účastnický list je vystaven na jméno a bude vydáván ještě týž den v závěru školení při odchodu.

Zrušení školení:
•

•

V případě, že s ohledem na vyšší moc, neočekávané a nepředvídatelné okolnosti (např. chřipkovou
epidemii či covid pandemii apod.) nebude možné školení zajistit nebo nebude minimální kapacita
školení naplněna, vyhrazujeme si právo školení nerealizovat. O této situaci byste byli předem
informování a byl by Vám nabídnut případně náhradní termín.
Pokud nebudete mít zájem využít náhradní termín, bude Vám poukázaná částka vrácena v plné výši.

Bezpečnostní opatření - COVID:
•

Nebude-li do té doby legislativou upraveno, bude v době konání u každé osoby vyžadována nasazená
ochrana úst (rouška, respirátor).

V případě zájmu účastníka možnost otestování se na místě před začátkem školení.
Vaše zdraví a bezpečnost je pro nás na prvním místě a snažíme se pro ni udělat maximum.
Z tohoto důvodu a vaší ochrany je snížena i kapacita účastníků.

IRIMON, spol. s r.o., Obchodní zastoupení Hunter pro ČR, Rožmberská 1272, 198 00 Praha 9, Tel.: 281 868 181,
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Dodatkové podmínky účasti na školeních závlahy 2022
Instalační firmy Hunter PARTNER 2022
Firmy Hunter Partner 2021 všech úrovní, které splnily podmínky partnerství i pro rok 2022 (aspiranti na HP
2022), mají nárok na účast několika osob zdarma na odborných školeních závlahy 2022 v souladu
s všeobecnými podmínkami Hunter Partner 2021 a Hunter Partner 2022.
•
•
•

Hunter TOP PREMIUM Partner:
Hunter PREMIUM Partner:
Hunter Partner:

až 5 osob/firmu
až 4 osoby/firmu
až 3 osoby/firmu

ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA

Podmínky čerpání nároku účasti osob zdarma na školeních závlahy 2022:
•
•

•
•

Maximální počet proškolených osob ZDARMA je 3, 4 nebo 5 dle typu partnerství. Možné jsou ale i
kombinace. Možné je tedy vyslat 1 účastníka až na 3, 4 nebo 5 různých školení. Nebo až 3,4 či 5
účastníků na 1 školení. Možná je i jakákoliv kombinace mezi tím.
U ½denních školení je možné vyslat 1 osobu na 2 půldenní školení nebo 2 osoby na 1 půldenní školení
a vyčerpána bude pouze 1 osoba zdarma, jelikož se jedná o ½denní školení. Celkem je tedy možné
přihlásit až 6,8,10 osob zdarma na 5 půldenních školení nebo 2 osoby až na 3,4,5 půldenních školení.
NIKDY však nelze přihlásit více než 2 osoby na jedno školení bez ohledu na typ školení.
Osoby zdarma můžete libovolně kombinovat i s účastí na základních a expertních školení.
Do nároku na bezplatnou účast 3, 4 nebo 5 osob ZDARMA na školeních IRIMON 2022 stejně jako
v minulých letech nezapočítáváme účast na setkání FAQ – Hunter Partner Meeting.
Účast na FAQ – Hunter Partner Meetingu je pro 1-2 osoby Hunter Partner VŽDY ZDARMA.

•

V případě požadavku na proškolení dalších osob/zaměstnanců partnerských IF (nad rámec 3/4/5 osob)
získává každý Hunter Partner 2021 nárok na slevu 50 % z ceny vložného pro další své
zaměstnance – účastníky školení.

•

Nabídka na školení ZDARMA se netýká firem, u kterých evidujeme neuhrazené pohledávky po
splatnosti.

V Praze dne 7.2.2022
Marie Charvátová - koordinátor školení IRIMON
mariecharvatova@irimon.cz, tel.: 777 151 574

GARANCE VRÁCENÍ CENY
Znám dobře své kolegy, jejich lidskou i profesní kvalitu, odbornost, odhodlání, zkušenosti,
znalosti a zapálení pro obor. Jsem na ně pyšný. Vím, jak pečlivě ke školením vždy přistupují
a jak zodpovědně a s nasazením budou opět i letos v zimě dělat vše pro to, aby je na konci
každého školení čekal zasloužený potlesk. Věřím jim natolik, že vám všem, kdo na naše zimní
školení BASIC či EXPERT dorazíte, osobně nabízím garanci vrácení vložného, pokud byste
nebyli spokojeni. Školení děláme především pro Vás, Vaši spokojenost, a nikoliv pro vložné.
Máte mé slovo!

Ing. Vladimír Šenkýř, jednatel
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