Společnost pro vzdělávání v PCA ve spolupráci s FF UK Praha
za podpory Institutu PCA Praha a PCA Institutu Ister Bratislava
Vás zvou na

7. česko – slovenské sympozium PCA
2. - 3. 6. 2017
Program: přednášky, workshopy, encounterové a diskusní skupiny, prostor pro neoficiální setkávání.
V pátek odpoledne proběhnou příspěvky formou krátkého sdělení před plénem, v sobotu bude ke každému příspěvku nabídnut
navazující a rozšiřující workshop pro zájemce. Zakončení sympózia proběhne v sobotu odpoledne encounterovou skupinou.
Kde:

FF UK Praha, Celetná 20, Praha 1, Zelená posluchárna

Kdy:

2. - 3. 6. 2017

Aktivní účast předběžně přislíbili: Ivan Valkovič, Lucie Peschikova a Jan Eret, Eva Sollárová, Willi Rös, Petr Hudlička,
Martin Miller, Barbora Hrdličková a Jiří Růžička.
Kredity pro klinické psychology: Žádáme AKP ČR o přidělení kreditů celoživotního vzdělávání pro klinické
psychology.
Účastnický poplatek: Účastnický poplatek zahrnuje možnost plné účasti na programu 2.-3.6.2017. V ceně je rovněž zahrnut
společenský večer s rautem. Výše poplatku je závislá na datu připsání platby na účet (doporučené datum platby je několik dnů
před termínem splatnosti v závislosti na Vaší bance):
15. 1. - 15. 3. 2017

1 500 Kč

16.3. - 25. 5. 2017, nebo na místě

1 900 Kč

Nabízíme pro prvních deset přihlášených studentů Katedry psychologie FF UK, nejpozději však do 15.3.2017, zvýhodněný
účastnický poplatek 1300kč. Pro uplatnění slevy je nutné přiložit kopii indexu.
Storno poplatky: Při odhlášení se do 15.3.2017 je storno poplatek 0%. Do 30.4.2017 je storno poplatek 50%. Po 1.5.2017 je
storno poplatek 100%.

Ubytování: Ubytování si zajišťuje každý sám. Jednáme s UK o poskytnutí míst na koleji za výhodné ceny. Bližší informace
budou známy do konce února a budeme Vás informovat.

Přihlašujte se: Vyplňte online přihlášku a zároveň uhraďte celkovou částku na níže uvedený účet. Bez platby není přihláška
akceptována. Organizátoři Vám potvrdí přijetí přihlášky a platby.
Informace pro platbu: Komerční banka, Praha 1, Spálená 108/51.
Číslo účtu: 107-5087380247/0100.
IBAN: CZ52 0100 0001 0750 8738 0247. BIC/SWIFT kód KOMBCZPPXXX.
Majitel účtu: Společnost pro vzdělávání v PCA, o.s. IČ 01710770.
Jako variabilní symbol uvádějte prvních šest čísel Vašeho rodného čísla. Do zprávy pro příjemce uveďte Vaše jméno.

Aktuální informace, včetně programu, naleznete na www.pca-institut.cz

Srdečně Vás zve tým organizátorů
Jan Holeyšovský, Petr Hudlička, Jana Klucká, Lenka Mašková a Pavla Volfová

