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Příloha č. 1 – ŽÁDOST O ZAŘAZENÍ VZDĚLÁVACÍ AKCE DO REGISTRU 
  

SYSTÉM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ  
FYZIOTERAPEUTŮ V ČR S GARANCÍ UNIFY ČR z.s. 

 
Tato příloha definuje náležitosti, které je nutné uvést do žádosti o zařazení 

vzdělávací akce do registru akcí (stejné informace je nutno uvést na pozvánku ke 
vzdělávací akci a na potvrzení o účasti na vzdělávací akci). Žádost se podává 
prostřednictvím elektronického formuláře /dostupný na webu UNIFY ČR – Žádost o 
zařazení do registru garantovaných akcí. 
 
Žádost o zařazení do registru musí obsahovat: 

a) identifikaci organizátora vzdělávací akce (uvádí se plné jméno, adresa a telefon, 
kontakt na osobu, která akci organizuje), 

b) název vzdělávací akce, 

c) termín a místo konání vzdělávací akce, 

d) program a případný cíl vzdělávací akce, 

e) seznam přednášejících nebo lektorů vzdělávací akce, plné jméno odborného 
garanta vzdělávací akce, doklady o odborném vzdělání lektorů (pokud již 
v minulosti nebylo v předchozích žádostech zasláno) 

f) doba trvání vzdělávací akce a počet kreditních bodů, které účastník vzdělávací 
akce obdrží. 

 

 

Pozvánka na vzdělávací akci, která je pořádána s garancí UNIFY ČR z.s., obsahuje: 

a) název vzdělávací akce a forma vzdělávací akce, 

b) přesné označení organizátora vzdělávací akce, 

c) plné jméno garanta odborné akce, 

d) termín a místo konání vzdělávání akce, 

e) přesný program vzdělávací akce, 

f) výše účastnického poplatku, eventuálně sleva, pro členy UNIFY ČR z.s. 

g) způsob přihlášení na vzdělávací akce, 

h) počet kreditních bodů, které účastník obdrží, pokud absolvuje vzdělávací akci v celé 
délce trvání. 

 

 

Potvrzení o účasti na vzdělávací akci musí obsahovat: 

a) název vzdělávací akce a forma vzdělávací akce, 

b) přesné označení organizátora vzdělávací akce, 

c) termín a místo konání vzdělávání akce, 

d) jméno, příjmení a datum narození účastníka, 

e) počet kreditních bodů dle přílohy č. 2, 

f) registrační číslo vzdělávací akce, kterou obdrží organizátor akce a pod kterým je 
zapsána v registru akcí celoživotního vzdělávání fyzioterapeutů. 

http://www.unify-cr.cz/zadost-o-zarazeni-do-registru-garantovanych-akci
http://www.unify-cr.cz/zadost-o-zarazeni-do-registru-garantovanych-akci

