Kurz svatební koordinátorky 2020-2021

FAQ – ČASTÉ OTÁZKY
• Pro koho je kurz určen?
Kurz je určený pro začátečníky, pokročilé i podnikatele, kteří si přejí v tomto oboru
odstartovat či vylepšit svou kariéru svatební koordinátorky, pomoci přátelům
s přípravami společenské události nebo skvěle zorganizovat vlastní svatbu a přispět tak
k pohodové atmosféře. Velmi se hodí také svatebním odborníkům, provozovatelům
začínajících svatebních míst apod.

• Musím mít nějaké vzdělání nebo živnostenský list, abych si mohla
kurz objednat?
Není potřeba vzdělání nebo podnikání v oboru. Stačí, když budete mít chuť rozvíjet své
znalosti a dovednosti. Se vším ostatním Vám pomůžeme.

• Nemohu se kurzu zúčastnit, jak mám postupovat?
Vaši rezervaci je možné převést na kolegyni/kamarádku, můžeme změnit Váš termín,
nebo část zálohy vrátit, viz podmínky kurzu. Kdykoliv máte starosti, dejte nám co
nejdříve vědět, ať domluvíme variantu, která je pro Vás příjemná.

• Na kurz bych přijela s doprovodem, je to možné?
Pro rodinné příslušníky nemáme ubytovací kapacity a nezajišťujeme pro ně stravování.
Areál je k dispozici výhradně pro účastníky kurzu, jedná se o soukromý objekt. Kurz je
velmi intenzivní a na doprovod by Vám nezbýval žádný čas. Prosím, zvažte, zda je to
nutné a kontaktujte nás, vynasnažíme se pomoci.

• Jaká opatření zajišťujete v rámci Covid-19?
Všechny aktuální informace poskytujeme přímo ve FB skupinkách k jednotlivým
kurzům, dotazy rádi zodpovíme také v emailu. Obrovskou výhodou je, že Statek
Blažejovice nemá žádný veřejný provoz a koná se zde jen několik akcí ročně, navíc za
velmi precizních hygienických podmínek vč. speciálních čističek vzduchu. Aktuální
opatření závisí také na nařízeních vlády apod.

• Letos nemám dostatek financí, je možné platbu rozdělit na více
částek, případně odložit?
Ano, rádi se vynasnažíme Vám pomoci. Prosíme, dejte nám vědět Vaší situaci a o vše
se společně postaráme.

• Mám v rámci stravy zdravotní omezení, je možné upravit menu?
Zajisté Vám menu rádi upravíme :), jen nám prosím dejte vědět co nejdříve. Pokud se
jedná o velmi složitou dietu, raději nás kontaktujte před objednávkou kurzu.
Vynasnažíme se pomoci, ale možnosti naší kuchyně jsou omezené.

• V době kurzu budu mít malé miminko, jaké je ideální řešení?
Můžeme Vaši rezervaci přesunout na jiný termín. Vynasnažíme se Vám pomoci kurzu
se zúčastnit, jedná se ale o intenzivní víkend s minimem volného času. Kratší přestávky
nejsou dostatečné pro komplexní péči o potomka. V případě včasné domluvy umíme
zajistit samostatný pokoj v pensionu poblíž statku, kde může být ubytovaný i Váš
doprovod. Pro doprovod nenabízíme stravování a areál je k dispozici výhradně pro
účastníky kurzu, není tedy možná účast rodinných příslušníků či miminka na kurzu.
Děkujeme za pochopení, kontaktujte nás prosím před objednávkou, pomůžeme Vám.

• Mohu si přivézt domácího mazlíčka?
Mrzí nás to, ale pobyt vašich mazlíčků není na této vzdělávací akci možný.

• Mohu si kurz nahrát / natočit / pořizovat snímky prezentace?
Prezentované materiály jsou součástí cenného know-how a není ani ve Vašem zájmu,
aby se kdekoliv šířily. Nahrávání, natáčení a fotografování prezentací je tedy přísně
zakázané. Ke kurzu ale patří tištěné i elektronické podklady, které jsou zajisté zdarma.
Další dotazy ochotně zodpovíme na emailové adrese.

Jak postupovat? Rezervujte si termín pomocí formuláře na webu nebo nám v případě
dalších dotazů napište na email blazejovice@gmail.com
O vše se postaráme, je to velmi snadné!
Těšíme se na Vás :)

