Další vzdělávání v Pesso Boyden psychomotorické psychoterapii
Postgraduální workshop se Sally Potter
Srdečně vás zveme na tradiční dvoudenní workshop v rámci programu Další vzdělávání v PBSP,
který vede certifikovaná PBSP terapeutka, supervizorka a trenérka Sally Potter z Velké Británie
(www.consultsallypotter.co.uk).
Workshop je určen všem absolventům a frekventantům výcviku v PBSP.
Program workshopu zahrnuje 'learning structures', tj. struktury vedené Sally Potter, které budou
následně analyzovány s celou skupinou, výklad teorie a supervizi. (O struktury se zájemci hlásí až
v průběhu workshopu, jako obvykle formou loterie.) Program bude možné upravit dle motivace
účastníků, přivítáme proto vaše podněty, se kterými tématy chcete pracovat.
Termín:

5. 12. – 6. 12. 2021 (neděle – pondělí)
vždy od 9:00 do 17:00 hod. (s přestávkou na oběd cca 90 minut)

Místo:

Prostor 8, Šmilovského 8, Praha 2 (www.prostor8.cz/kontakt)

Cena:

5.450,- Kč – standardní cena
3.950,- Kč – dotovaná cena pro členy asociace PBSP CZ, z.s.

Pokud vývoj epidemické situace na podzim 2021 nebude příznivý, workshop se uskuteční online
prostřednictvím ZOOM. V tomto případě může být – po dohodě se Sally – o něco snížena hodinová
dotace, a adekvátně také cena workshopu.
Tlumočení z/do angličtiny je zajištěno.
Asociace PBSP CZ, z.s. požádá o zařazení workshopu do systému celoživotního vzdělávání
klinických psychologů – za účast bude možno získat 8 bodů.
Podrobné organizační a platební podmínky najdete na následující straně.
Máte-li zájem, prosím, přihlaste se co možná nejdříve, neboť kapacita workshopu je omezena
(jak v prezenční, tak v online formě). Děkujeme.
Těšíme se na další společné setkání!
Za asociaci PBSP CZ, z.s.
Zuzana Lebedová
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Organizační a platební podmínky workshopu se Sally Potter
v rámci Dalšího vzdělávání v PBSP
1. Na adresu info@pbsp.cz, prosím, pošlete e-mailovou přihlášku obsahující
 vaše jméno a příjmení,
 skutečnost, že se hlásíte na workshop se Sally Potter v rámci Dalšího vzdělávání v PBSP.
Odesláním e-mailové přihlášky vyjadřujete svůj souhlas s informacemi uvedenými v pozvánce
(str. 1) a s organizačními a platebními podmínkami (str. 2).
2. Uhraďte, prosím, zálohu na účet asociace PBSP CZ, z.s.
 číslo účtu:
234 239 268 / 0300
 výše zálohy:
2.000,- Kč
 variabilní symbol:
prvních 6 číslic vašeho rodného čísla (část před lomítkem)
 zpráva pro příjemce: vaše jméno a příjmení, DV
Přihláška bude akceptována až po připsání zálohy na účet asociace.
3. Bude-li poptávka po workshopu převyšovat jeho kapacitu, o zařazení mezi účastníky rozhodne
datum připsání zálohy na účet asociace.
4. Termín uzávěrky přihlášek je stanoven na 7. 9. 2021. Jestliže se k tomuto datu nepřihlásí
a zálohu neuhradí dostatečný počet zájemců, workshop bude zrušen.
5. Asociace PBSP CZ, z.s. si vyhrazuje právo zrušit workshop také z důvodů na straně lektorky.
6. Důvodem pro vrácení zálohy je
 nepřijetí přihlášky pro převis poptávky,
 zrušení workshopu ze strany asociace PBSP CZ, z.s.
Ve všech ostatních případech je uhrazená záloha nevratná. Můžete si však zajistit náhradníka,
který se workshopu zúčastní místo vás.
7. Termín splatnosti kurzovného je stanoven na 2. 11. 2021. Nebude-li po uplynutí tohoto data
uhrazeno kurzovné v plné výši (tj. záloha a doplatek), je asociace PBSP CZ, z.s. oprávněna
nabídnout místo jinému zájemci.
8. Pokud vývoj epidemické situace na podzim 2021 nebude příznivý, workshop se uskuteční online
prostřednictvím ZOOM. Po dohodě s lektorkou může být o něco snížena hodinová dotace,
a adekvátně také cena workshopu. Asociace PBSP CZ, z.s. se zavazuje neprodleně informovat
o této skutečnosti všechny účastníky a vrátit na jejich účet event. přeplatek kurzovného.
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