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PSYCHOLOGIA DLA
ZDROWIA OSOBY
I SPOŁECZEŃSTWA
Miło nam powiadomić Państwa, że zaproszeni Goście potwierdzili udział w 36 Kongresie Polskiego
Towarzystwa Psychologicznego. Dziękujemy za zgłoszenie uczestnictwa w Kongresie i przesłanie
streszczeń wystąpień. Program obrad zapowiada się bardzo interesująco z uwagi na bogaty zakres
zaproponowanej tematyki.
W związku z docierającymi do nas prośbami, termin nadsyłania zgłoszeń ulega przedłużeniu do 20.03.2017.
Referaty przewidywane są na 15 lub 20 minut – w zależności od liczby wystąpień w sesji.
Autorom plakatów przypominamy, że do ich dyspozycji przygotowaliśmy plansze o wymiarach 70 x 90 cm
(pionowo). W czasie sesji plakatowej jest przewidzianych około 3 minut na ustną prezentację każdego plakatu.
W drugim dniu Kongresu dla osób chętnych planowany jest bankiet.
Przypominamy, że uczestnik Kongresu ma prawo prezentować maksymalnie dwa wystąpienia, bez względu na
formę, niezależnie od tego czy jest pierwszym autorem czy współautorem.
W zamiarze mamy również przygotowanie tematycznych zeszytów czasopism naukowych: Baltic Journal of
Health and Physical Activity, Current Issues in Personality Psychology, Health Psychology Report, Polskie
Forum Psychologiczne, Przegląd Psychologiczny oraz Roczniki Psychologiczne z pracami uczestników.

MIEJSCE i kontakt
Kongres będzie mieć miejsce w budynku Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego:
ul. Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk
Kontakt z Sekretarzem Kongresu: mgr Agata Rudnik, 661 41 01 41
Adres mailowy Kongresu: 36kongresptp@ug.edu.pl

REJESTRACJA
Rejestracji na Kongres można dokonać drogą internetową: www.36kongresptp.ug.edu.pl

TERMINY I OPŁATY
Przedłużony termin nadsyłania propozycji wystąpień: 20 marca 2017.
W pierwszym terminie (do 10 kwietnia) opłata kongresowa wynosi:
•
550 zł
•
450 zł dla Członków PTP i doktorantów
•
300 zł dla studentów i emerytów
•
opłata za udział w bankiecie: 100 zł.
Opłatę kongresową (a także opłatę za bankiet) prosimy przesyłać na konto Gdańskiego Oddziału
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego:
•
44 1020 1853 0000 9502 0237 4841
Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Oddział Gdański, ul. Tuwima 15, 80-210 Gdańsk
W drugim terminie (od 10 do 30 kwietnia 2017) opłata kongresowa wzrasta o 50 zł. Będzie również
możliwość uiszczenia opłaty na miejscu (wyłącznie gotówka), jednak będzie ona wyższa o kolejne 50 zł.

Zachęcamy do odwiedzania strony www.36konresptp.ug.edu.pl
Oczekujemy wszystkich Państwa w Gdańsku i życzymy owocnych obrad oraz przyjemnego pobytu.
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