pridružený inštitút Globálnej vzdelávacej siete Virginie Satirovej

POZVÁNKA
na náhradné doplňujúce zoomové stretnutia
pre uzatvorenú skupinu frekventantov STAR-T IV

psychoterapeutického výcviku STAR-T IV v Transformačnej systemickej terapii podľa Satirovej
v rámci Klinického dňa – náhrada (KDN),
pre tých, ktorí chýbali na začiatku výcviku v Bratislave z dôvodu choroby alebo z iných dôvodov
a ostatných záujemcov z výcviku STAR-T IV na ukotvenie učenia
vždy od 16.00-19.00 hod.
28.09.2022 – KDN 1
10.10.2022 – KDN 2
20.10.2022 – KDN 3
03.11.2022 – KDN 4

Lektorujú: PhDr. Hana Ščibranyová, PhDr. Naďa Feketeová,
Klinické dni KDN 1-4 pre STAR-T IV za doterajšie absencie na výcvikových sústredeniach Vám nahradia
16 vyučovacích hodín (po 45 minút). Sú zamerané na základné kapitoly TSTS pre úspešnú prácu vo výcvikovej
komunite a triádach, na osobný rast a prácu s klientom/pacientom a jeho rodinným systémom podľa modelu Virginie
Satirovej.
Ako sa prihlásiť
Účasť potvrďte prosím vyplnením on-line prihlášky, ktorú nájdete na www.satir-institute.sk a v pozývacom e-maile, a úhradou
lektorného podľa nižšie uvedených pokynov najneskôr tri dni pred začiatkom sústredenia.

Pokyny pre platbu lektorného
Lektorné:

podľa pozvánky zaslanej účastníkom výcviku STAR-T IV e-mailom

Číslo účtu / kód banky:

2660100081 / 1100 (Tatrabanka), IBAN: SK54 1100 0000 0026 6010 0081, SWIFT: TATRSKBX

Popis platby:

Meno a priezvisko účastníka

Variabilný symbol:
Špecifické symboly:

RRRR – rok narodenia
2209281 pre KDN 1 (prípadne pre platbu za viac KDN)
2210101 pre KDN 2
2210201 pre KDN 3
2211031 pre KDN 4

Do platby uveďte svoje meno a priezvisko a správne vyplňte variabilný symbol, aby bolo možné platbu identifikovať.
Lektorné uhraďte prosím výhradne bezhotovostne bankovým prevodom alebo priamym vkladom na účet IVS v SR.
Prerušenie alebo skrátenie účasti na aktivite nie je dôvodom na zníženie poplatku.
Účastníci z Českej republiky môžu lektorné uhradiť cestou v SR vkladom na účet IVS v SR a predložiť doklad pri prezentácii.

Organizačné pokyny
Kontakt na pripojenie zašleme prihláseným účastníkom vždy deň pre uskutočnením zoomového stretnutia.
Registrácia v deň stretnutia vždy od 15.45 hod., začiatok programu o 16.00 hod., záver o 19.00 hod.
V prípade osobných otázok volajte na 0905 787 217, najlepšie medzi 20.-21. hod., mailom alebo pošlite SMS.
Tešíme sa na stretnutie s Vami – za lektorky
PhDr. Hana Ščibranyová
odborná garantka a riaditeľka
výcviku STAR-T IV

Informácie k semináru a prihlasovaniu sa
e-mail: info@satir-institute.sk www: www.satir-institute.sk

IVS v SR, Albánska 5A, 831 06 Bratislava, tel.: 0915 626 016

Organizátori si vyhradzujú zmenu programu zo závažných organizačných dôvodov, záujemcom bude včas oznámená!
© IVS v SR, aktualizácia zo dňa 19.09.2022
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