Informácie
o kurzoch fytoterapie
Náplň kurzov
Uchádzač o základný kurz fytoterapie sa v priebehu dvoch dní zoznámi s
metabolizmom rastlín, zásadami zberu liečivých rastlín, aplikačnými formami a s druhmi
liečivých rastlín, ktoré sa používajú v našich geografických podmienkach a s využívaním
liečivých rastlín pri liečbe ochorení. Taktiež sa zoznámi s webovými a wapovými stránkami
na Internete, ktoré pojednávajú o liečivých rastlinách.
Uchádzač o nadstavbový kurz fytoterapie sa v priebehu dvoch dní okrem
vedomostí, ktoré získal v základnom kurze, zoznámi so základmi homeopatie a
s cudzokrajnými liečivými rastlinami, ktoré sa v našich podmienkach veľmi často používajú
a to prostredníctvom lekární. Taktiež sa zoznámi s receptúrami čajových zmesí, ktoré sa
používajú pri liečení rôznych ochorení.
Kurzy sú realizované formou prednášok, výkladov s ukážkami ale predovšetkým
formou praktických zamestnaní priamo v teréne. Na zamestnaniach sa využíva audiovizuálna
technika, nákresy, schémy a prezentácie v digitálnej forme. K dispozícii sú taktiež skriptá,
ktoré kopírujú náplne zamestnaní.

Materiálové vybavenie záujemcu o kurz
Praktické zamestnania sú vykonávané priamo v teréne, z tohto dôvodu je potrebné,
aby uchádzač o kurz fytoterapie mal oblečenie pre pohyb v teréne za slnečného a daždivého
počasia. Je taktiež vhodné, aby si uchádzač so sebou priniesol do kurzu nejakú lopatku na
vykopávanie koreňov rastlín, nožnice na strihanie drevín, nôž na rezanie rastlín, drevenú
podložku na krájanie rastlín, platený ruksak na prenos natrhaných liečivých rastlín a platené
vrecká, do ktorých si bude ukladať čerstvo natrhané liečivé rastliny.

Zabezpečenie pobytu zo strany uchádzača o kurz
Spôsob prihlásenia:
úhrada kurzovného min. 2 týždne vopred na účet:
č. účtu: 8950174/5200 + svoje meno
Realizáciu platby ohlásiť SMS-kou na tel.č. 0903 218 814 alebo
na zbsportov@gmail.com v tvare: úhrada – meno, názov kurzu, termín

Miesto a časový priebeh konania kurzov
Miesto konania kurzov: Vlkolínec a blízke okolie
Časový priebeh kurzu
Príchod do miesta konania kurzu: v piatok v poobedňajších hodinách
Zahájenie kurzu:
v sobotu o 08:00 hod.
v nedeľu do 17:00 hod.
Ukončenie kurzu:

