Společnost Nutris®, pořadatel odborných seminářů a kurzů pořádá
specializovaný praktický seminář k získání dovednosti na

Kvalifikované sestavování jídelníčků
pomocí PC programu

!

Termín:

11. 3. 2017 (9 - 16 h)

Místo:

Praha – Sport Hotel Vestec

Přihlášky: www.nutris.net
Cena:

1100,- Kč, výživový poradce AVP 900,- Kč

V ceně kurzu: skripta, 1000,- Kč sleva ze základní ceny na PC program Nutris k
sestavování jídelníčků!!! (cena programu po slevě činí 3000,- Kč)

Ing. Ivan Mach, CSc. (autor blokových schémat programu, odborný garant semináře)
Jak může profesionální program Nutris ovlivňovat práci poradce v praxi – energetické
a hmotnostní bilance, zásady použití a vývoj programu, jeho přednosti a úskalí, konstrukce databází potravin a pohybových aktivit, diagnostická data x obecná výživová
doporučení
Pavel Janda (autor software programu a lektor Nutris) Sestavení jídelníčku pomocí
programu, užitečné „vychytávky“ při výpočtech a odhadech, jak s programem co nejefektivněji a rutinně pracovat, vlastní databáze potravin, klientů a jídelníčků, jak jej
lze získat a další užitečné rady k programu, řešení často opakovaných případů (využití modelů) atd.
OBĚD 12.30 – 13.30 h
Případné změny programu jsou vyhrazeny.
Místo a ubytování:
Sport Hotel Vestec
Nad Jezerem, Vestec (v navigaci: Praha západ – Vestec – Motel u Krbu)
Sport Hotel je hned za Motelem, vjezd modrou bránou.
252 42 Vestec
Praha – západ
Příjezd do hotelu – MHD
Metrem trasa C směr Háje a výstup na stanici Budějovická, dále autobusem č. 332, 334,
335, 337, 339 (zastávka je u LIDLu) - na zastávku Vestec Safina (po vystoupení se musíte
vrátit po silnici zpět, je možné jít kus po parkovišti a cca po 350 m uvidíte Motel U Krbu a
Sporthotel je hned za ním)
Příjezd do hotelu autem (hotel Sport nabízí parkování na vlastním parkovišti zdarma):
z dálnice D1 sjezd na Pražský okruh, sjezd na Jesenici dále pak na Vestec, stále po hlavní
silnici, za supermarketem Albert ve Vestci po 200 m odbočit doleva k tenisovému areálu.
Pokud budete potřebovat ubytování, kontaktujte prosím přímo recepci hotelu:
telefon: +420 777 773 139, +420 242 441 414, heslo Nutris☺

