CENÍK KURZŮ A PŘEDNÁŠEK

Komplexní psychoprofylaktická příprava
Dlouhodobý kurz 15 týdnů (35hod) - v ceně telefonické konzultace během kurzu i během
šestinedělí
Porod 1-5
Pro ženu (celý kurz 10 hod)
Pro pár (celý kurz 10 hod)
Pro partnera (dílčí část kurzu dle výběru 2hod)
Porod teoreticky a prakticky
Pro ženu (4hod)
Pro pár (4hod)

Pro partnera (4hod)
Kurz pro druhorodičky a vícerodičky
Kurz 3x2hod
Co můžeme zvládnout za 10 hodin
Pro ženu (celý kurz 10 hod)
Pro pár (celý kurz 10 hod)
Pro partnera (dílčí část dle výběru 2,5hod)
Fit po porodu
Kurz 3x1,5hod
Baby masáže a psychomotorický vývoj kojence
kurz 3x1,5 hod
Technika kojení
Délka přednášky 2-2,5 hod
Péče o novorozence a kojence
Délka přednášky 2-2,5 hod
Technika kojení a péče o novorozence - praktická část (navazující)
Doba trvání kurzu 1,5-2 hod
Výživa kojence – příkrm a kojení
Individuální konzultace ve Větrníku
Individuální konzultace v domácím prostředí (vč. cestovného do 20km od Brna)
Seminář o poskytování první pomoci
Pro jednotlivce cca 3hod
Pro pár cca 3hod
Cvičení v těhotenství
Jednotlivý vstup 60min
Permanentka na 5 vstupů
Permanentka na 10 vstupů
Cvičení po porodu
Jednotlivý vstup (60min)
Permanentka na 5 vstupů
Těhotenská masáž
Celotělová masáž (45minut)
Celotělová masáž (60minut)
Celotělová masáž (90minut)
Návštěvní služba po porodu + laktační poradenství v domácím prostředí

3750,- Kč (107 Kč/1hod)
1900,- Kč (190,-Kč/hod)
3200,- Kč (160,-Kč/hod)
450,-Kč (225,-Kč/hod)
1000,-Kč ( 250,-Kč/hod)
1700,-Kč (212,-Kč/hod)
900,-Kč (250,-Kč/hod), 800,-Kč (pro
partnery žen z kurzu 0001-kompl.
psychoprofylaktická příprava)
1200,-Kč (200,-Kč/hod)
2200,-Kč (220,-Kč/hod)
3700,-Kč (185,-Kč/hod)
500,-Kč (2,5hod)
850,-Kč (188,-Kč/hod)
850,-Kč (188,-Kč/hod)
500,-Kč/osobu
500,-Kč /osobu
500,-Kč /osobu
500,-Kč/osobu/hod
1200,-Kč/osobu/2hod
500,-Kč/osobu
900,-Kč/pár
150,-Kč
650,-Kč
1200,-Kč
120,-Kč
500,-Kč (100,-Kč/hod)
500,-Kč/osobu
600,-Kč/osobu
850,-Kč/osobu
720,-Kč/hod pro Brno-město (každá další
započatá půl hodina 150,-Kč)

Návštěvní služba + poradenství v domácím prostředí + telefonická konzultace po návštěvě v
domácím prostředí

500,-Kč/hod + 13,-Kč/1km mimo území
Brno-město (každá další započatá půl hodina
Návštěvní služba + poradenství v domácím prostředí + telefonická konzultace po návštěvě v
150,-Kč)
domácím prostředí
PŘÍPLATKY (za návštěvní služby)
+100,-Kč - víkendy a pracovní dny mezi
19:00 a 7:00hod
+100,Kč - státní svátky
Poradenství po telefonu v těhotenství a po porodu
Poradenství
60,-Kč/za každých započatých 15min
Poznámky k ceníku:

1. Při zakoupení permanentky na cvičení v těhotenství a po porodu jsou vstupy po sobě následující a není možná náhrada.
2. Platby probíhají před začátkem lekce. Peníze za zakoupenou permanentku se nevrací. Není možná náhrada za zakoupenou
permanentku.
3. Příplatky za víkendy, pracovní dny mezi 19:00 a 7:00hod a státní svátky se týkají návštěvní služby po porodu a laktačního poradenství
Platnost od 1.1. 2019
Vypracovala por. as. Miroslava Tomická, jednatelka společnosti

