
délka 1 sezení:  1,5-

2 hodiny

cena za 1 sezení: 

1500,- Kč

SPECIÁLNÍ nabídka: 1000,- 

Kč/sezení  - viz Podmínky 

NLP konzultací

délka 1 sezení:  1,5-

2 hodiny

cena za 1 sezení: 

1500,- Kč                

(2. sezením 

počínaje)

1. sezení 750,- Kč 

(viz podmínky 

koučování)

SPECIÁLNÍ nabídka: 1000,- 

Kč/sezení (2. sezením 

počínaje) - viz Podmínky 

koučování

délka 1 sezení:  1,5-

2 hodiny

cena za 1 sezení: 

1500,- Kč

SPECIÁLNÍ nabídka: 1000,- 

Kč/sezení  - viz Podmínky 

poradenství a tréninků

Název 

přednášky/cyklu 

přednášek

Délka 1 přednášky
Aktuální cena 

jednotlivci
Cena zahrnuje

Název semináře Délka semináře
Aktuální cena 

jednotlivci
Cena zahrnuje

2000,- Kč/sezení

Aktualizace k 1. 1. 2023

3 hodiny
1400,- Kč/osoba a 

přednáška

viz Termíny akcí
1 den, cca 7 hodin 

(10.00-17.00)

2800,- Kč/osoba a 

seminář

NLP konzultace a poradenství 

Koučovací programy pro veřejnost

Rozvoj osobnosti

Vzdělávání pro obchodníky

Vzdělávání pro manažery

Nabídka vzdělávání pro firmy a podnikatele

Pravidla objednání a zrušení účasti na skupinové akci/návštěvy na invdividuálním sezení

Bonusové certifikáty a mimořádné nabídky 

Certifikáty a mimořádné nabídky najdete u 

vybraných akcí v záložce "Termíny", pokud jsou 

certifikáty nebo akce aktuálně vypsané.  

Bonusové certifikáty jsou odměnou za včasnou 

platbu, popř. za jinou akci vypsanou přímo u 

vypsaného termínu přednášek.  

Specializované poradenství a mentální 

trénink

lektora, materiál, 

malé občerstvení, 

školící místnost, 

technické vybavení

Bonusové certifikáty a mimořádné nabídky 

Certifikáty a mimořádné nabídky najdete u 

vybraných akcí v záložce "Termíny", pokud jsou 

certifikáty nebo akce aktuálně vypsané.  

Bonusové certifikáty jsou odměnou za včasnou 

platbu, popř. za jinou akci vypsanou přímo u 

vypsaného termínu přednášek.                                                   

Přednášky pro veřejnost

Semináře pro veřejnost

viz Termíny akcí

lektora, materiál, 

malé občerstvení, 

školící místnost, 

technické vybavení

Tréninkové programy

Vzdělávací výcviky

Veškeré podrobnosti k nabídce a dalším možnostem vzdělávání pro firmy a podnikatele 

najdete v záložce Pro firmy a podnikatele na https://www.aulk-vzdelavani.cz/seminare-pro-

firmy/. Konečná cena je vždy sjednána se zákazníkem na základě předchozí domluvy, dle 

rozsahu a náročnosti zpracování. O všem se dá mluvit a vše se dá domluvit.

Oblast zájmu

Koučovací programy

Cena a podmínky

Podmínky najdete v záložce Koučovací programy pro firmy a 

podnikatele na http://www.aulk-vzdelavani.cz/seminare-pro-

firmy/koucovaci-programy-pro-firmy/

Skupinové akce (semináře, workshopy, přednášky) -  Přihláška online přes web. Storno podmínky  - Zrušení přihlášky 

nejpozději 3 dny před konáním, pak je částka vrácena zpět na váš účet. Zrušení přihlášky méně než 3 dny před konáním se 

částka nevrací, viz Obchodní podmínky pro skupinové akce: https://www.aulk-vzdelavani.cz/terminy-otevrenych-seminaru-a-

prednasek/obchodni-podminky/.

Individuální sezení (Koučování, NLP konzultace, mentální trénink) - Termín si sjednejte telefonicky. Storno podmínky  - 

zrušení nejpozději 24 hodin před termínem je bez poplatku. Pokud zrušíte sezení nejpozději 4 hodiny před termínem, 

hradíte 50 % z ceny sezení. Pokud zrušíte sezení méně než 4 hodiny před termínem, nebo se neomluvíte vůbec, hradíte 100 % 

ceny. 

Nabídka pro Rodinná/Mateřská centra, školy, Kluby seniorů, jiné kluby či spolky apod.                                                                                  

Pořádám semináře a přednášky i pro skupiny – Mateřská centra, Centra náhradní rodinné péče, školy a další organizace.Tyto akce 

pro vás ráda připravím ve vámi vybraném termínu a místě konání. Cenu za seminář nebo  přednášku domluvíme vždy individuálně 

podle rozsahu akce. 

Máte-li zájem o termín pro skupinu nebo o bližší informace, napište mi přes formulář „zaslat dotaz/zadat poptávku“, emailem na 

kubacova@aulk-vzdelavani.cz, nebo zavolejte na 605 744 569. Těším se, až se poznáme.


