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Další vzdělávání v Pesso Boyden psychomotorické psychoterapii 
Postgraduální workshop se Sally Potter 

Srdečně vás zveme na prosincový workshop v rámci programu Další vzdělávání v PBSP, který 
vede certifikovaná PBSP terapeutka, supervizorka a trenérka Sally Potter z Velké Británie. 

Workshop je určen všem absolventům a frekventantům výcviku v PBSP. 

Vzhledem k aktuální epidemické situaci proběhne workshop ONLINE prostřednictvím Zoom.  

Program workshopu: 
Výzvy PBSP terapie online, s důrazem na využití různých aspektů práce s tělem v tomto formátu. 
V případě zájmu povede Sally i jednu "learning structure". 
Jelikož naši britští kolegové běžně pracují online už od března letošního roku, máme se od nich 
v tomto ohledu co učit! 

Termín konání: 
Pátek 4. 12. 2020, 9:00–13:30 hod. (se dvěma krátkými přestávkami po 15 minutách) 
Zoom meeting bude k dispozici od 8:30 hod. 

Cena workshopu: 
1.400,- Kč – cena se slevou pro členy asociace PBSP CZ 
1.600,- Kč – plná cena 

Počítáme s tlumočením z/do angličtiny. Pokud by skupinu tvořili pouze anglicky mluvící účastníci 
a tlumočení by nebylo zapotřebí, bude celý workshop probíhat v angličtině. 

Uzávěrka přihlášek je stanovena na 10. 11. 2020. Podrobné organizační a platební podmínky 
najdete na následující straně. 

Chcete-li se zúčastnit, prosím, pošlete nám obratem e-mailovou přihlášku na info@pbsp.cz. 

Zamyslete se také nad tím, co by vás v souvislosti s tímto tématem zajímalo, a napište nám předem, 
prosím, své konkrétní otázky, náměty či preference, abychom ušetřili čas při úvodním "kolečku". 
Děkujeme. 

Těšíme se na společné setkání! 

Za asociaci PBSP CZ 
Zuzana Lebedová 
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Organizační a platební podmínky workshopu se Sally Potter 
v rámci Dalšího vzdělávání v PBSP 

1. V e-mailové přihlášce, prosím, uveďte: 
• své jméno a příjmení, 
• skutečnost, že se hlásíte na workshop se Sally Potter v rámci Dalšího vzdělávání v PBSP. 

2. Odesláním e-mailové přihlášky vyjadřujete svůj souhlas s informacemi uvedenými v pozvánce 
(str. 1) a s organizačními a platebními podmínkami (str. 2). 

3. Uhraďte, prosím, cenu workshopu na účet PBSP CZ, z.s.: 
• číslo účtu:  234 239 268 / 0300 (ČSOB, a.s.) 
• variabilní symbol: prvních 6 číslic vašeho rodného čísla (část před lomítkem) 
• zpráva pro příjemce: vaše jméno a příjmení 
• částka: 1.400,- Kč – cena se slevou pro členy PBSP CZ, z.s. 

 1.600,- Kč – plná cena 

Přihláška bude akceptována až po připsání platby na účet. 

4. Termín uzávěrky přihlášek je stanoven na 10. 11. 2020.  

5. Pokud se do 10. 11. 2020 nepřihlásí alespoň 15 účastníků, workshop bude zrušen. 

6. Uhrazená platba je nevratná. Důvodem pro vrácení platby je pouze zrušení workshopu ze strany 
PBSP CZ, z.s. (odst. 5).  

7. V případě potřeby je možno zajistit si náhradníka, který se workshopu zúčastní. 
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