Taxe

ÂÂÂÂ

TAXA GENERALĂ

Până la 30 Septembrie

Între 01 si 14 octombrie

Între 15 și 21 octombrie

PSIHOLOGI (doctoranzi, specialiști, formatori, specialiști din alte domenii)

500 RON

550 RON

600 RON

550 RON

Studenţi ai Școlii SPER și masteranzi
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400 RON

450 RON

500 RON

450 RON

PSIHOLOGI ASPIRANTI (studenţii anul I-III)

250 RON

300 RON

350 RON

300 RON

WORKSHOP SUPLIMENTAR

100 RON
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150 RON

100 RON

200 RON

100 RON

TAXA GENERALĂ DE INSCRIERE LA CONFERINŢĂ include:
Participarea la 3 Workshop‑uri (workshop-ul 1 plus alte 2 workshop-uri sau mese
rotunde la alegere)
Mapa participantului
Volumul conferinței
Participarea la toate prezentările plenare şi sesiunile tematice;
Prezentarea unei lucrări sau poster (opțional). Dacă doriți să vă înscrieți cu mai mult de
o lucrare, veți plăti o taxă de 250 RON pentru fiecare lucrare sau poster prezentate adițional. În
situatia în care sunt mai mulți autori ai aceleiași lucrări/poster, fiecare autor va achita taxa
generală de participare. Abstractul
posterului și al lucrării
vor fi incluse în volumul de abstracte al conferinței.
Publicarea articolelor care indeplinesc standardele in extenso în Journal of Experiential
Psychotherapy (B+, BDI).
6 pauze de cafea, 2 prânzuri şi cina festivă;
Diploma de participare şi Creditele acordate de Colegiul Psihologilor din România.
Posibilitatea de a achiziționa cărți și reviste ale editurii SPER la prețuri promoționale.
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***Pentru participarea la workshop-uri suplimentare (peste cele 3 workshop-uri incluse în taxa
generală de participare) se achită un cost suplimentar conform tabelului de mai sus.

VĂ RUGĂM SĂ REŢINEŢI:
Taxa generală va fi achitată de către toţi audienţii, autorii şi co‑autorii care participă la
conferinţă.
Doctoranzii sunt consideraţi PSIHOLOGI
PSIHOLOGII ASPIRANTI sunt studenţi (pentru a beneficia de reducerea acordată
Psihologilor Aspiranti, vă rugăm să trimiteţi secretarului Conferinţei o copie scanată a carnetului
de student).
În caz de neprezentare, taxa generală de înscriere la conferinţă nu este rambursabilă.
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