Szanowni Państwo, Superwizorzy oraz Superwizorzy Aplikanci,

Z przyjemnością informuję o zbliżającej się kolejnej Konferencji Superwizorów, która
odbędzie się w dniach 30.IX. - 01.X.2017 r. tradycyjnie w Bochni. Temat konferencji to:
“Jak superwizujemy - reguły, standardy, zwyczaje”. Zawiera on zarówno kwestie
etyki i standardów superwizji, jak i to, co jest praktyką codziennej pracy superwizorów
w Polsce w różnych podejściach i kontekstach.
Komitet Naukowy konferencji:
prof. dr hab. n. hum. Czesław Czabała
dr hab. n. hum. prof. UJ Barbara Józefik
dr hab. n. med. Maciej Pilecki
dr hab. n. med. Krzysztof Małyszczak
mgr Jarosław Gliszczyński
mgr Kazimierz Bierzyński
Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego jest prof. dr hab. Czesław Czabała
Członkami Komitetu Organizacyjnego są:
dr hab. Krzysztof Małyszczak
mgr Jarosław Gliszczyński
mgr Ireneusz Dziasek
Zapraszam Państwa serdecznie do czynnego udziału w konferencji.
Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie swojej propozycji na adres
mailowy:ireneusz.dziasek@tlen.pl najpóźniej do dnia 1.06.2017r.
Koszt udziału w konferencji wynosi:
Do 30 czerwca 2017 - 350 zł
Od 1 lipca do 15 września 2017 -400 zł
Od 16 września 2017 - 450 zł
Opłatę należy kierować na konto Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP:
PKO BP VI O/Warszawa ul, Puławska 15
NRB:50 1020 1068 0000 1802 0072 6281
z dopiskiem - spotkanie superwizorów w Bochni.
Zgłoszenia udziału w konferencji proszę przesyłać na adres e-mail organizatora
lokalnego, pani mgr Janiny Czapnik: ninaczapnik@gmail.com, z którą również proszę
kontaktować się w sprawach organizacyjnych. Arkusz zgłoszenia - w załączeniu.
Przysłanie wypełnionego zgłoszenia pozwala wpisać Państwa na listę osób zgłoszonych,
dopiero dokonanie wpłaty na konto SNP pozwoli umieścić Państwa na liście uczestników.
Osoby, które planują nocleg w hotelu Nowa Bochnia w czasie Konferencji
Superwizorów, proszone są o dokonywanie rezerwacji do 30 czerwca 2017. W celu
ustalenia warunków rezerwacji noclegu, prosimy kontaktować się z recepcją hotelu
dzwoniąc pod nr telefonu: 14 615 30 00.
Z wyrazami szacunku,
Przewodniczący SNP PTP,
Maciej Pilecki
Organizator lokalny
Janina Czapnik

