30 LET
BRNĚNSKÉHO
INSTITUTU
PSYCHOTERAPIE

Vážená paní kolegyně,
vážený pane kolego,
Brněnský institut psychoterapie, z. s.
si Vás dovoluje pozvat na konferenci:

minulost, přítomnost a budoucnost
psychodynamické psychoterapie
20.–21. května 2022
Hotel Santon
Přístavní 1064/38, Brno

Chtěli bychom s Vámi oslavit významné jubileum BIP a odborná konference
spojená se společenským programem nám připadá jako nejlepší způsob.
Přichystali jsme proto odborný program, jehož se zhostí členové BIP
i významní hosté patřící k předním odborníkům v oblasti psychodynamické
a psychoanalytické psychoterapie.
Abychom spolu mohli být po celé dva dny, staly se nedílnou součástí
připraveného programu také společné chvíle přestávek, oběda a večeře
s kulturním programem.
Jak se můžete přihlásit k účasti?
Kontaktní e-mail je konferenceBIP@post.cz.
Pošlete nám své jméno a příjmení, telefonický
kontakt a Vaše fakturační údaje.
Obratem Vám zašleme fakturu s údaji
pro platbu úhrady a podrobný program
konference.
Kdy Vás budeme očekávat?
Konference se koná v Brně od pátku
20. května do soboty 21. května 2022.
Registrace účastníků začíná
v pátek 20. května od 9:00.
Kde se konference koná?
V hotelu Santon na Brněnské přehradě
(Přístavní 1064/38, Brno – Bystrc).
V hotelu bude možné se ubytovat.
O spuštění registrace ubytování Vás
budeme informovat.

Jaké jsou úhrady za účast na konferenci?
Přihlášení:
do 31. ledna 2022 – 3 200 Kč
do 31. března 2022 – 3 700 Kč
po 31. březnu 2022 – 3 990 Kč
Pokud byste se po přihlášení nemohli konference zúčastnit, vrátíme Vám do 31. března
2022 90 % úhrady. Po tomto datu Vám
budeme vrácenou částku krátit o 1 000 Kč
a od 6. května bude storno poplatek činit
100 % zaplacené částky.
Věříme, že konference k 30. výroční vzniku BIP
pro Vás bude odborně zajímavá a nabídne
Vám možnost zajímavých osobních setkání,
třeba i s kolegy, kteří v minulosti měli nezanedbatelný vliv na Váš osobní i profesní život.
Za všechny z BIP Vás zdraví
Mgr. Petr Sakař, Ph.D.
Místopředseda BIP a koordinátor konference
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