Slovenská komora homeopatov
Sadová 20
058 01 Poprad

Žiadosť o zverejnenie v zozname profesionálnych
homeopatov na rok 2018
Meno, priezvisko, titul: ________________________________________
Adresa výkonu homeopatickej praxe (tak, ako chcete mať uverejnené v zozname):
⬜ ide o zmenu _________________________________________________
Iné detaily, ktoré chcete mať uverejnené v zozname (napr. web):
________________________________________________________________

Telefón:_____________________, e-mail:_________________________
týmto žiadam o zverejnenie mojich vyššie uvedených údajov v zozname
profesionálnych homeopatov na stránke www.komorahomeopatov.sk.
Zároveň vyhlasujem:
že som uhradil/-a členský príspevok pre rok 2018.
⃣
že som sa zúčastnil/-a v roku 2017 dvoch homeopatickych seminárov v rozsahu minimálne
⃣
20h každý seminár - detaily:
o

1.seminár: ___________________________________________________

o

2.seminár:___________________________________________________

že som napísal aspoň 1 článok o homeopatii v rozsahu 1800 slov, ktorý bol uverejnený v/na:
⃣

________________________________________________________________
alebo ☐ zasielam článok, prípadne svoj úspešný prípad v prílohe tohto e-mailu

alebo ☐ som mal v roku 2017 inú aktivitu na podporu homeopatie (navrhované aktivity - viď druhá
strana) - uvádzam detaily (termín, miesto,..)

_______________________________________________________________
⃣
⃣
⃣

že vykonávam homeopatickú prax
že sa zaväzujem dodržiavať Etický kódex homeopata zverejnený na stránke
www.komorahomeopatov.sk
že súhlasím so zverejnením mojich, vyššie uvedených údajov na stránke
www.komorahomeopatov.sk

V ________________, dňa ______________

_______________________
podpis

Týmto udeľujem ako dotknutá osoba v súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov svoj
súhlas so spracúvaním svojich vyššie uvedených osobných údajov na účel ich zverejnenia v zozname
profesionálnych homeopatov na stránke www.komorahomeopatov.sk, ako aj na účel mojej registrácie ako
homeopat/ka prevádzkovateľovi Slovenskej komore homeopatov, so sídlom Sadová 20, Poprad, IČO 42127327
na obdobie dvoch rokov.

Vyplnené tlačivo prosíme vypísať, vytlačiť, podpísať, naskenovať a odoslať na e-mailovú
adresu: clenstvo@komorahomeopatov.sk
Článok o homeopatii môže byť článok z matérie mediky, filozofie, popísaný vlastný prípad a
podobne. Prosíme, aby ste dodržiavali autorské práva a uviedli zdroje citácií. V prípade
otázok nám prosím napíšte.
Medzi navrhované aktivity na podporu homeopatie patria: preklad článku pre Komoru,
piatkové supervízie, prednáška, kurz, beseda, článok, iná práca pre Komoru.
V prípade, že chcete mať v zozname na internetovej stránke komorahomeopatov.sk
uverejnenú aj svoju fotografiu, prosím, pošlite ju ako prílohu e-mailu spolu s prihláškou.

