NATAMA, o.p.s., Institut rodinné péče, Pod Kotlaskou 9, 180 00 Praha 8

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA – NÁVRATKA
Tímto se závazně přihlašuji na Odbornou Konferenci

VYVÍJEJÍCÍ SE MOZEK: SOCIÁLNĚ EMOCIONÁLNÍ VÝVOJ DÍTĚTE
Neurověda je věda o mozku, mysli a chování
Konference Institutu rodinné péče Natama se koná 16. října 2018 9:30 – 15:30
v Konferenčním sále ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1
HLAVNÍ PŘEDNÁŠEJÍCÍ: PhDr. Petra Winnette, PhD, zakladatelka a ředitelka
Institutu Natama, srovnávací vědec, psychoterapeut se specializací na raný
vývoj a attachment
HLAVNÍ HOST KONFERENCE NA SKYPU: Nim Tottenham, PhD, profesorka
Columbijské university (USA, New York) a vedoucí Developmental Affective
Neuroscience Lab se specializací na raný vývoj mozku a afektivní vývojovou
neurovědu
Program je tlumočen do českého jazyka, v ceně je lehký oběd a nápoje
Rozsah: 8 hodin / účastník obdrží certifikát
Cena Konference: 1000 Kč
Při přihlášení 2 a více osob za jednu organizaci: 1000 Kč na osobu
Kompletně vyplněné přihlášky zasílejte na adresu: ondraskova@natama.cz
Uzávěrka přihlášek: 5. října 2018
Platby budou probíhat v hotovosti při presenci účastníka nebo převodem.
Daňový doklad za hotovostní platbu uveďte v Přihlášce spolu s úplnými
fakturačními údaji.
Bezhotovostní platbu uveďte v Přihlášce spolu s úplnými fakturačními údaji.
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Po podání Přihlášky je Vaše účast závazná. Pokud se nebudete moci zúčastnit, je třeba oznámit
neúčast 14 dní předem.
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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA – NÁVRATKA – ODBORNÁ KONFERENCE
VYVÍJEJÍCÍ SE MOZEK: SOCIÁLNĚ EMOCIONÁLNÍ VÝVOJ DÍTĚTE
Jméno, příjmení, titul
Adresa
Telefon
E-mail
Fakturační údaje
Vysílající organizace
Pokud účastnický poplatek hradí organizace,
vyplňte následující (povinné):
Celý název organizace

Adresa / sídlo

IČO / DIČ
Chci vystavit fakturu na
organizaci. Bude předána
proti platbě.
Potřebuji platit
bezhotovostně.

ANO / NE

ANO / NE

V………………………….. Dne………………………………… Podpis……………………………………….
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Po podání Přihlášky je Vaše účast závazná. Pokud se nebudete moci zúčastnit, je třeba oznámit
neúčast 14 dní předem.
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PROGRAM KONFERENCE
VYVÍJEJÍCÍ SE MOZEK: SOCIÁLNĚ EMOCIONÁLNÍ VÝVOJ DÍTĚTE
Neurověda je věda o mozku, mysli a chování
Konference Institutu rodinné péče Natama 16. října 2018 9:30 – 15:30
Novotného lávka Praha
Cena: 1000 Kč
„Neexistuje žádný projev lidského chování, který by nebyl ovlivněn zkušenostmi
s vnějším prostředím,“ říká profesorka prestižní vědecké americké university
(CU) Nim Tottenham, která bude hostem na Skypu naší konference.
Činnost mozku a jeho vývoj patří stále k největším tajemstvím. A přitom mozek
řídí všechno, co si myslíme a co činíme, skrývá odpověď na základní otázku, jak
se stáváme tim, kým jsme. Konference se zaměří na vědecké poznatky o raném
vývoji mozku, attachmentu a na význam zkušeností pro zdravý vývoj mozku,
mysli a rozvoj chování v dětství a v dospělosti.
Na konferenci vítáme psychology, pedagogy, sociální a klíčové pracovníky,
rodiče, pěstouny a všechny, které spojuje zájem o hlubší poznání vývoje.
HLAVNÍ PŘEDNÁŠEJÍCÍ: PhDr. Petra Winnette, PhD, zakladatelka a ředitelka
Institutu Natama, srovnávací vědec, psychoterapeut se specializací na raný
vývoj a attachment

HLAVNÍ HOST KONFERENCE NA SKYPU: Nim Tottenham, PhD, profesorka
Columbijské university (USA, New York) a vedoucí Developmental Affective
Neuroscience Lab se specializací na raný vývoj mozku a afektivní vývojovou
neurovědu
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Po podání Přihlášky je Vaše účast závazná. Pokud se nebudete moci zúčastnit, je třeba oznámit
neúčast 14 dní předem.

