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ORGANIZAČNÍ INFORMACE  
 

• Přihlášku na odborný seminář (viz. http://www.dalet.cz/vzdelavani-prihlaska.php) je možné 
použít pro všechny vzdělávací akce pořádané týmem Dalet (aktuální nabídka: 
http://www.dalet.cz/vzdelavani-aktualni.php).  

 
• Závaznou přihlášku je možné poslat dvojím způsobem: 

⇒ e-mailem na adresu: info@dalet.cz  
⇒ poštou na adresu: Leoš Zatloukal, Nádražní I 697, 783 53 Velká Bystřice.  

 
• Přihláška je platná pouze po zaplacení platby za seminář. Platbu lze provést 

převodem na účet č. 2500181257/ 2010, FIO Banka. Do zprávy pro příjemce prosím uveďte 
Vaše jméno a název kurzu, rovněž je třeba kvůli identifikaci platby uvést variabilní 
symbol – první část Vašeho rodného čísla, která je uvedena i v přihlášce.  

 
Pro mezinárodní platební styk mohou být užitečné následující informace: 
IBAN: CZ1320100000002500181257 
BIC kód/ SWIFT: FIOBCZPPXXX 
Adresa banky: Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1 
Vlastník účtu: Leoš Zatloukal 

 
• Přihlášení včetně platby je třeba provést do data uzávěrky přihlášek uvedeného v 

pozvánce. Je možné před provedením platby na požádání zaslat fakturu a rovněž po 
zaplacení zaslat potvrzení o zaplacení – v případě zájmu o jedno nebo druhé nás prosím 
kontaktujte na info@dalet.cz.  

 
• Přihlášky budou vyřizovány podle pořadí, ve kterém došly. Vaši účast na semináři potvrdíme             

e-mailem. V případě, že bude seminář již obsazen, zašleme Vám neprodleně zprávu (po 
dohodě s Vámi Vám pak vrátíme peníze nebo je převedeme na jiný seminář). Informace o 
obsazenosti jednotlivých seminářů budeme průběžně zveřejňovat i na www.dalet.cz. 

 
• V případě neúčasti na semináři z důvodů na straně účastníka jsou zavedeny následující 

storno poplatky:  
⇒ 21 - 14 dní před začátkem: 30% z celkové ceny kurzu 

⇒ 13 - 7 dní před začátkem: 70% z celkové ceny kurzu  
⇒ 6 a méně dní před začátkem: 100% z celkové ceny kurzu 

⇒ v případě vyslání náhradníka se žádný storno poplatek neúčtuje. 
 

• V případě, že se seminář neuskuteční z důvodů na straně vzdělavatele, bude účastníkům na 
základě domluvy nabídnut jiný termín nebo vrácena platba za kurz v plné výši. 

 

• Seminář se koná v Olomouci v budově Oblastní unie neslyšících na adrese 
Jungmannova 25, což je asi 5 min. chůze od hlavního vlakového nádraží (viz. mapka níže, 
budova je označena modrým štítkem s číslicí 1 a nápisem „jesle“). Lze využít i MHD – 
z nádraží jet tramvají č. 1 nebo 7 na zastávku Vejdovského (hned první stanice), poté se dát na 
světelné křižovatce vlevo po ulici Vejdovského a opět odbočit na první odbočce vlevo na 
Jungmannovu. Budova je nově zrekonstruovaná a výrazná svou sytě modrozelenou barvou 
(podrobnosti o budově včetně fotografie viz. www.ounol.cz). Parkování je možné v přilehlých 
ulicích nebo u obchodního domu Kaufland. 
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Mapka: 

 
Pozn.: Modrý štítek s číslicí 1 označuje budovu jeslí a Oblastní unie neslyšících, pěšky se lze od nádraží 
vydat po ulici Kosmonautů (kolem supermarketu Albert po pravé straně) a na první křižovatce odbočit po 
Hálkově vlevo a hned na první odbočce vpravo zabočit na Jungmannovu. Tramvaj jede po ulici 
Kosmonautů a zastávka „Vejdovského“ je před světelnou křižovatkou se stejnojmennou ulicí. 
 
• Seminář začíná první den v 9:00, registrace je od 8:45 (v době od 8:30 do 8:45 probíhá 

příprava prostor); časový plán sestavujeme vždy s konkrétní skupinou podle potřeb účastníků; 
přibližně lze počítat s časovým rozmezím 9 – 17h)  
 

• V místě konání přímo v budově OUN je k dispozici kavárna, kde je možné získat drobné 
občerstvení; na obědy lze jít do restaurací v blízkém okolí. 
 

• O možnostech ubytování v Olomouci lze nalézt užitečné informace na 
http://www.olomouc-tourism.cz/index.php?lang=1&kategorie=150. 


