Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Φυσικοθεραπείας

Εργαστηριακό Σεμινάριο:

«Μέθοδος Pilates - Ασκήσεις Σταθεροποίησης,
Βασικές Αρχές - Κλινικές Εφαρμογές.
Β’ Μέρος»


17 & 18 Μαρτίου 2018
Physiopolis (Παπαναστασίου 3, Χαλάνδρι, ΜΕΤΡΟ Αγ. Παρασκευής)



Ώρες διεξαγωγής:
1500 - 1800: Σάββατο & 1000 - 1700 : Κυριακή






Εισηγητές: Γεώργιος Έντουαρτ Καλατζής, PT,Cert. Pilates Instructor
Φανή Σανιδοπούλου, PT, MSc

Επιστημονική Επιμέλεια: Γεωργία Πέττα, PT, MSc
Μιχάλης Σεφεριάδης, PT, MSc

Πληροφορίες: 210-6891560, email: contact@eeef.gr, eeefsecretary@yahoo.com

Τόπος διεξαγωγής: Physiopolis (Παπαναστασίου 3, Χαλάνδρι, ΜΕΤΡΟ Αγ. Παρασκευής)
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Εγγραφές

Κόστος

Οικονομικά ενημερωμένα μέλη της Ε.Ε.Ε.Φ. :

70€

Φοιτητές & Άνεργοι:

70€

Μη Μέλη Ε.Ε.Ε.Φ.:

100€

Εγγραφές άμεσα λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων.
Σας ενημερώνουμε ότι προκειμένου να διευκολυνθείτε στην παρακολούθησή του σεμιναρίου, θα
πρέπει να έχετε γνώσεις βασικών αρχών pilates.
Σε περίπτωση που κάποιοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν σεμινάριο Βασικών αρχών Pilates level
A, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν μαζί μας, μιας και υπάρχει η δυνατότητα διεξαγωγής αυτού
την Παρασκευή 23/2/2018, εφόσον συγκεντρωθούν τουλάχιστον 10 άτομα.
Δήλωση θέσεων στο 210-6891560, email: contact@eeef.gr, eeefsecretary@yahoo.com
Στo παραπάνω ποσό εγγραφής περιλαμβάνονται:




Βεβαίωση παρακολούθησης στους συμμετέχοντες του σεμιναρίου
Καφές και αναψυκτικά στα διαλείμματα

Κατοχύρωση θέσης:
Κατόπιν της δήλωσης των στοιχείων σας στη Γραμματεία & προκειμένου να κατοχυρώσετε τη θέση
σας στο Σεμινάριο, θα πρέπει να καταθέσετε προκαταβολή που αντιστοιχεί στο ½ ποσό της
εγγραφής σας & να αποστείλετε με email το καταθετήριο. Η κατάθεση μπορεί να γίνει στην Τράπεζα
Alpha Bank, στον λογαριασμό της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Φυσικοθεραπείας:
Αρ.Λογαρ.:154-002002-002.089 /IBAN: GR77 0140 1540 1540 0200 2002 089
Στην απόδειξη κατάθεσης θα πρέπει να αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ το ονοματεπώνυμο του
καταθέτη.
Πολιτική επιστροφής της προκαταβολής:
Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής σας ενώ έχετε καταθέσει την προκαταβολή, ΔΕΝ
υπάρχει η δυνατότητα επιστροφής χρημάτων, για λογιστικούς λόγους, τα χρήματα όμως
μπορούν να συμψηφιστούν με τυχόν συνδρομές σας ή εγγραφές σε μελλοντικές εκδηλώσεις της
ΕΕΕΦ.

Απαιτείται η προσέλευση με αθλητική/άνετη ενδυμασία καθώς η
εκπαίδευση περιλαμβάνει πρακτικό μέρος.

