
Poprvé v  ČR

ZKOUŠKA - CERTIFIED EXAM CRANIOSACRAL TECHNIQUES - POPRVÉ V ČESKÉ REPUBLICE
Vstupní předpoklad pro zájemce z České a Slovenské republiky je účast na kurzu KST1, KST2 a SER1.

Pro úspěšné vykonání praktické zkoušky doporučujeme 75 již vypracovaných 10ti bodových protokolů.

Instrukce pro přihlášení:

Přihlásit se skrze webové stránky:
www.upledger.com.

V této chvíli je možné pouze telefonické 
přihlášení:
1-800-233-5880 nebo (561) 622-4334.

Snažíme se vykomunikovat s centrálou v 
USA i možnost E-mailového přihlášení pro 
zájemce o zkoušku z České a Slovenské 
republiky (v brzké době vás budeme v této 
věci dále informovat).

Na základě tohoto přihlášení dostanete 
informativní údaje o zkoušce a budete vyz-
váni k úhradě vstupního poplatku 400 USD 
na bankovní účet v USA. 
Dále získáte seznam otázek, které máte 
vypracovat pro tzv. esej.

Esej se zpracovává v anglickém jazyce a je 
zasílána vámi zpět do mateřského institutu 
UI USA prostřednictvím E-mailu.

K dané eseji doporučujeme si zajistit základ-
ní dvě knihy KST (hnědá a modrá) v anglic-
kém jazyce (CRANIOSACRAL THERAPY I a II 
od Johna Upledgera).
Na www.bookdepository.com je možné si 
tyto knihy objednat za příznivou cenu bez 
poštovného.
  

Přihlášení: Písemný test: Praktická zkouška:

Mgr. Helena Toušková
Te.: +420 604 761 454

E-mail: helena.touskova@volny.cz

NZZ FYZIOTERAPIE
Kudrnova 95/22
150 00 Praha 5

Písemný test, tzv. multiple choice (tj.
vybíráte správné odpovědi z možností

A/B/C/D) se bude konat v:

pondělí 9.5. nebo 16.5.2016

v prostorách NZZ FYZIOTERAPIE
Kudrnova 95/22, Praha 5

od 10:00 do 12:00 hodin.

Na písemný test se prosím přihlaste 
skrze web. stránky:
www.htinstitut.cz

Sekce: KURZY a PŘIHLÁŠKA NA KURZ

Test bude v českém jazyce a jeho
uskutečnění a oprava je zpoplatněna

částkou 500 Kč.

Všechny informace o místu a dopravě
k NZZ FYZIOTERAPIE, Kudrnova 95/22,

Praha 5, najdete na web. stránkách:
www.htinstitut.cz.

Praktická zkouška se bude konat v pondělí
23.5.2016.

Čas konání bude ještě upřesněn - dle počtu
přihlášených zájemců.

Zkouška se bude konat v anglickém jazyce
a zkoušejícím bude australská lektorka
Rebecca Ridge.

Praktická zkouška bude též probíhat v 
prostorách NZZ FYZIOTERAPIE, Kudrnova 
95/22, Praha 5.

Mgr. Helenu Touškovou prosím, 
kontaktujte pouze v případě dotazů 
k písemné (teoretické) a praktické 
části zkoušky!!!

Pro informace k přihlášení, platbě a 
eseji, kontaktujte mateřskou centrálu 
v USA:  www.upledger.com.
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