Evropsko združenje za integrativno psihoterapijo EAIP
in
Inštitut za integrativno psihoterapijo in svetovanje, Ljubljana
vas vabita na

7. EVROPSKO KONFERENCO INTEGRATIVNE
PSIHOTERAPIJE
z naslovom
“Novosti in izzivi pri integraciji psihoterapije”

Ljubljana, City Hotel
11. do 13. oktober 2013
www.europeanintegrativepsychotherapy.com
www.institut-ipsa.si
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O KONFERENCI
7. evropska konferenca je posvečena novostim in izzivom pri integraciji psihoterapije.
Na konferenci bodo predvidoma predstavljene naslednje teme:
- Teorija navezanosti in integracija psihoterapije
- Relacijski pristop
- Čuječnost (ang. mindfulness)
- Delo z otroki in starši
- Nove metode za delo s travmo, disociacijo in zlorabo
- Nevrobiologija in integracija v psihoterapijo
in še veliko več ...
Konferenca bo potekala v angleškem jeziku. Pričela se bo v petek, 11. oktobra 2013
ob 17. uri ter zaključila v nedeljo, 13. oktobra ob 18. uri.

ORGANIZACIJA
Konferenco organizira Evropska zveza za integrativno psihoterapijo (EAIP) v
sodelovanju z Inštitutom za integrativno psihoterapijo in svetovanje, Ljubljana
(Inštitut IPSA).
Programski odbor:
Ken Evans
Maria Gilbert
Michael Randolph
Gregor Žvelc
Maša Žvelc

Organizacijski odbor:
Coralina Chiriac
Melita Košak
Michael Randolph
Gregor Žvelc
Maša Žvelc

REGISTRACIJA
KOTIZACIJA ZA KONFERENCO:
• Polna cena: 300 €
• Cena za zgodnje plačilo (do 30. aprila 2013): 250 €
Podatki za plačilo:
Naziv: Inštitut IPSA
Naslov: Zgornje Gameljne 55a
Kraj: 1211 Ljubljana-Šmartno
Številka računa (IBAN): SI56 0203 2025 4270 905 (Nova Ljubljanska banka d.d.)
Za registracijo pošljite e-prijavo naši registratorki Meliti Košak na elektronski
naslov: admin@institut-ipsa.si
Prosimo, da ob prijavi navedete naslednje podatke: ime in priimek, izobrazbo oz.
naziv, kontaktni naslov, elektronski naslov in telefonsko številko.
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PRIJAVA DELAVNIC
Načrtujemo program, ki bo vključeval vrsto predavanj in delavnic, vezanih na temo
konference.
Izvajalce delavnic prosimo, da pošljete prijavo za svojo delavnico.
V prijavi delavnice navedite naslednje podatke:
1) Naslov delavnice
2) Imena voditeljev, kratko biografijo, naslov, e-poštni naslov
3) Kratek povzetek delavnice
4) Trajanje delavnice (90 ali 180 minut), tehnične zahteve
Prijavo delavnice pošljite vodji programskega odbora Gregorju Žvelcu na elektronski
naslov gregor.zvelc@guest.arnes.si najkasneje do 2. aprila 2013.

NAMESTITEV
KONFERENČNI HOTEL - CITY HOTEL
City Hotel se nahaja v samem srcu Ljubljane in je odlična izbira tako za poslovne
goste kot za goste, ki odkrivajo lepote Ljubljane in Slovenije. Pohvali se lahko s
pogledom na Ljubljanski grad, mestno stolnico in s svojo lokacijo – nahaja se le
streljaj od starega mestnega jedra. Prijeten hotel med živahnimi mestnimi lokali,
trgovinami in značilnimi meščanskimi hišami odlikujeta avtohtona slovenska in
mednarodna kulinarika ter sodoben konferenčni center.
Spletna stran hotela: www.cityhotel.si
DOGOVORJENE CENE HOTELSKIH SOB
ČASU KONFERENCE - City Hotel

(nočitev s samopostrežnim zajtrkom) V

Enoposteljna soba - standard: 77,95 EUR
Enoposteljna soba - superior: 95,51 EUR
Dvoposteljna soba - standard: 92,87 EUR
Dvoposteljna soba - superior: 111,82 EUR
DDV je vključen v ceno.

REZERVACIJA HOTELSKE SOBE
Za rezervacijo hotelske sobe v City Hotelu pišite na elektronski naslov hotela
reservations@cityhotel.si ali jih pokličite na telefonsko številko 01 239 00 00. V
hotelu je možno rezervirati tudi parkirno mesto v garaži. Cena najema je 18 EUR na
dan.
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Pomembni datumi!
Prijave delavnic zbiramo do:
2. aprila 2013
Rok za zgodnje plačilo kotizacije:
24. junij 2013
Rok za registracijo:
30. september 2013
Začetek konference:
11. oktober 2013 ob 17. uri

Program konference najdete na spletni strani: www.institut-ipsa.si

Informacije in slike o Ljubljani in City hotelu so vzeti iz:
www.ljubljana-tourism.si in www.cityhotel.si

4

