Sram,
ranljivost in
avtentičnost v
psihoterapevtskem
odnosu

Slovenska krovna
zveza za psihoterapijo
NACIONALNA ORGANIZACIJA - NAO
EVROPSKE ZVEZE ZA PSIHOTERAPIJO - EAP

31. maj - 2. junij 2019

Prijavnica – udeleženci
Podatki o udeležencu:

Podatki o plačniku:

Ime in priimek:

Naziv plačnika:

Izobrazba in delovno mesto:

Naslov plačnika:

Psihoterapevt/ka – diplomski naziv:

Tel. št.:			E-mail:

Študent/ka psihoterapije (izberi):

Zavezanec za DDV (izberi):

DA

NE

Psihoterapevtska modaliteta:

DA

Davčna številka:

NE

Kraj in datum:

Član/ica strokovnega društva/zveze:

Naslov, kamor želite prejemati informacije:

Tel. št.:			E-mail:

Prijava delavnic:

Petek, 31. 5. 2019: 14.30 – 16.30

Za vsak termin zapišite zaporedne številke (po urniku delavnic)
treh želenih delavnic in njihove izvajalce. Na prvo mesto delavnico, ki ji dajete prednost, nato druga želena delavnica in na
tretje mesto tretja možna delavnica.

1.
2.
3.

Sobota, 1. 6. 2019: 11.30 – 13.00

Nedelja, 2. 6. 2018: 9:00 – 10.30

1.

1.

2.

2.

3.

3.

Kotizacija:
Udeleženci:				

Upokojenci:

do 15. 5.

245 € / 265 €

do 15. 5.

185 € / 205 €

po 15. 5.

280 € / 305 €

po 15. 5.

220 € / 240 €

za en dan

95 € / 110 €

za en dan

75 € / 85 €

Študenti:				

Aktivni udeleženci oz. nosilci delavnic:

do 15. 5.

165 € / 180 €

do 15. 5.

165 € / 180 €

po 15. 5.

195 € / 220 €

po 15. 5.

195 € / 220 €

za en dan

75 € / 85 €

za en dan

75 € / 85 €

Skupina študentov nad 10 oseb ima 10,00 eur popusta na kotizacijo za tridnevno udeležbo. Velja samo za prijave in plačila
pred 15.5.2019. Obvezna skupinska prijava. Vsi študenti morate ob prijavi priložiti potrdilo o aktivni vključenosti v študij v
letu 2018/2019. Študenti z aktivno udeležbo imajo 10,00 eur popusta na kotizacijo.

Podatki za plačilo:

Slovenska krovna zveza za psihoterapijo
Čufarjeva cesta 5, 2000 Maribor
TRR št.: SI56 0451 5000 0611 026 NKBM

Večer kreativnosti in plesa: Čas za maske ali brez njih
V skladu z letošnjo temo bi vas radi spodbudili, da brez sramu sodelujete na petkovem družabnem večeru.

S kakšno točko bi radi sodelovali:

Splošni pogoji poslovanja:

Strinjam se s splošnimi pogoji poslovanja:

DA

Splošne pogoje poslovanja lahko preberete na:
https://www.skzp.si/studijski-dnevi-2019/splosni-pogoji-poslovanja/.

Izpolnjeno prijavnico in kopijo potrdila o plačilu kotizacije pošljite do 15. maja (nižja kotizacija, kasneje polna)
na naslov SKZP, Čufarjeva cesta 5, 2000 Maribor ali na elektronski naslov tajnistvo@skzp.org.
Dodatne informacije lahko dobite na tel. št.: 041/572-443 (Manuela Mežič)
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