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Uprzejmie zawiadamiamy, że organizujemy siódme warsztaty kształ
cące
psychologów i studentów po III roku psychologii pracujących w sporcie, bądź
planujących takąpracę (poprzednie warsztaty odbył
y się w marcu, czerwcu i
wrześniu 2006 roku, w kwietniu i grudniu 2007 roku oraz w kwietniu 2008r.).
Wszystkich
zainteresowanych
uczestnictwem
zapraszamy serdecznie na szkolenie, które
12.01.2009r. – 18.01.2009r. w Poroninie.

w
kursie
podstawowym
odbędzie się w dniach

Osobami prowadzącymi zajęcia będą czoł
owi polscy psycholodzy, lekarze i
fizjoterapeuci współ
pracujący z polskimi sportowcami: dr Jan Blecharz –
psycholog; Lek. med. Aleksander Grickiewicz; mgr Marzanna Herzig psycholog; mgr Beata Mieńkowska – psycholog; mgr Dariusz Nowicki psycholog; dr Dariusz Parzelski – psycholog; dr Mał
gorzata Rakowska – Muskat
- fizjoterapeuta; mgr Piotr Sadowski - fizjoterapeuta; dr Mał
gorzata Siekańska
– psycholog
Warsztaty ukierunkowane sąna pogł
ębianie wiedzy teoretycznej i praktycznej
użytecznej w pracy psychologa w sporcie dzieci, mł
odzieży i dorosł
ych
zawodników.
Zajęcia odbywać się będą w
popoł
udniowym i wieczornym.

trzech

blokach

zajęciowych:

porannym,

Prosimy o zabranie ze sobą: dobrego humoru, dużego ręcznika, stroju i obuwia
sportowego do zajęćna powietrzu, stroju kąpielowego, ulubionego śpiewnika
i instrumentu muzycznego.
Koszt szkolenia z zakwaterowaniem i peł
nym wyżywieniem (3 posił
ki dziennie)
wynosi 3000 pln. Osoby zainteresowane prosimy o wpł
acenie zadatku w
wysokości 1000 pln do dnia 30 listopada 2008 roku. Pozostał
ą kwotę w
wysokości 2000 pln prosimy wpł
acićpierwszego dnia pobytu.

Szkolenie jest rekomendowane przez SekcjęPsychologii Sportu PTP. Uczestnicy
szkolenia uzyskującertyfikat uczestnictwa w warsztatach. Istnieje możliwośćwystawienia
rachunku za udziałw szkoleniu. O przyjęciu na warsztat decyduje kolejnoś
ćzgł
oszeńi
wpł
at na konto:
Psycholog Beata Mieńkowska
Bank PEKAO S.A
59 1240 1037 1111 0010 1239 6769
Prosimy o przekazania powyż
szych informacji zaprzyjaź
nionym psychologom i
studentom zainteresowanym tematykąpsychologii w sporcie.

„Nie wystarczy pójś
ćwe wł
aś
ciwym kierunku. Trzeba jeszcze zrobićto w porę”
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