IV Festiwal Polskiej Psychodramy
„odwieczne źródła i nowe
przestrzenie”
27-29 Maja 2022 Bystra k. Bielska-Białej

oraz
Superwizja dla trenerów PIP
27 Maja

Uwaga!
Rejestracja i wpłaty nie stanowią automatycznej rezerwacji zakwaterowania i dodatkowych
posiłków w Hotelu. Każdy z uczestników samodzielnie, jak najszybciej, rezerwuje miejsce
noclegowe w wybranym obiekcie. Do 15 marca hotel Magnus, w którym odbywa się
konferencja, ma zablokowanych 80 miejsc noclegowych dla uczestników Festiwalu. W
okolicy istnieją także inne możliwości zakwaterowania.
Superwizja dla trenerów jest bezpłatna! Prosimy jednak o zgłaszanie swojej obecności.

I wpłata

II wpłata

III wpłata

do 5.03.2022

do 30.04.2022

od 1.05.2022 do

Udział w
Festiwalu

15.05.2022
Członkowie

600

750

800

750

850

900

Instytutu
Osoby nie
będące
członkami
Instytutu
Liderzy warsztatów otrzymują 50% zniżkę przy wczesnej rejestracji.

Formularz Rejestracyjny
Prosimy o wypełnienie, zeskanowanie i wysłanie do naszego sekretariatu:
sekretariat@psychodrama.pl

Imię ………….……….…….……….…..….….….………….... ...
E-mail ……………..…….…..…..….….…….…….……………... .
Nr telefonu …………….……..………….………..….….…………….
Adres pocztowy …..………..…..….….….…….……………………
…………………………………………….……………..…..……..
Chcę otrzymać fakturę za opłatę konferencyjną

Tak

Nie

Prosimy podać dane do faktury:
………………………………………………….……..…………..…..….…………….
…………………………………………………………………………….…..…..…….

Jestem trenerem Instytutu i deklaruję uczestnictwo w piątkowej superwizji dla
trenerów

Tak Nie

Deklaruję swoje uczestnictwo na Festiwalu Psychodramy i rejestrację w ramach:
I wpłaty do 5.03

Tak

Nie

II wpłaty od 6.03 do 30.04

Tak

Nie

III wpłaty od 1.05 do 15.05

Tak

Nie

Deklaruję, że zapoznałam/em się z klauzulą RODO i zgadzam się na przetwarzanie
moich danych osobowych przez Polski Instytut Psychodramy do celu rejestracji i
organizacji IV Polskiego Festiwalu Psychodramy.
……………………………………………….
Podpis

Jeśli jesteś zainteresowany poprowadzeniem warsztatu na konferencji, prosimy wypełnij również tę
część:

Twoje pełne imię wraz z tytułami do Programu Festiwalu ..…..…..…..…....…........……..…..
…………………………………………………………………….
Krótki opis profesjonalny (maximum 50 słów)
………………….…………………….………..………..……….…..…….….….………
......…........……...................…..........….............…....….......................................……….
..........................................…...........…......................….......…...........…...................…….
...................…..…...........................…...…..........….......…....…..................….......………
........…....….......…..........….....…...........................................….….….......…......……….
Imię dodatkowego autora warsztatu ......................…....…....………...
Tytuł warsztatu ….……………..…..….….…….……….……..………..…………...
Abstrakt
Prosimy napisz poniżej krótki abstrakt swojego warsztatu, nie dłuższy niż 250 słów.

………………………………………………..……….……………………….……………
......…..…..…......….........................………....…....…..……………..…..……..…..……….
..............…......…................…................…......................................................….......….…..
.…..….....…........................…...............…...…..........…...............…............….......………..
...….........…....…..........…..….....….......................................…..........................….….….…
.............…...............................….........…......…..........….................….....................………..
......…....….......…..…...................................................................…....….........................…..
Chętnie umieścimy Twoje zdjęcie w programie konferencyjnym, jeśli nie masz nic przeciwko temu,
prosimy o jego załączenie.

Wypełniony i zeskanowany formularz powinien zostać przesłany na poniższy adres:
sekretariat@psychodrama.pl

