Seminar INTEGRACIJA
Information Technology Solutions
PORODA IN SPREMEMB ®

®
a

14. – 16. februar 2014
Na tem seminarju želimo vzpostaviti ravnotežje za spreminjajoče
LOKACIJA

življenjske situacije. Porod/rojstvo nam služi kot primer.

Osnovna šola Žirovnica
Zabreznica 4, 4274 Žirovnica

OBSEG
Seminar bo vodila

24-urni seminar
(od 8.30 do 17.00)

RENATE
WENNEKES

SEMINAR JE
NAMENJEN










vsem, ki se želijo znebiti
travm pred, med ali po
porodu,
vzgojiteljem, učiteljem,
specialnim pedagogom,
staršem,
babicam, dulam,
delovnim terapevtom,
fizioterapevtom,
drugemu medicinskemu
osebju,
v pomoč tudi tistim, ki si
želijo zanositi.

OPRAVLJEN BRAIN GYM® 101
JE POGOJ ZA UDELEŽBO.

JEZIK
Seminar bo v angleščini, za
prevajanje bo poskrbljeno;
gradivo bo v angleškem in
deloma v slovenskem jeziku.

PRIJAVE IN
INFORMACIJE
Avevita, Meta Bizjak Eržen s.p.

priznana inštruktorica iz Nemčije,
strokovnjak na področju pedagoške
kineziologije in integracije otroških
refleksov. Predava na različnih koncih
sveta.

IZ VSEBINE SEMINARJA

Že med nosečnostjo se razvijajo naši glavni
čuti: čut za gibanje, občutenje, ušesi za

1. Spremembe ob rojstvu.
2. Zaznavni sistem.
3. Odnosi, ki zaznamujejo
naše življenje (strahovi,
povezovanje in trganje
vezi).
4. Porod.
5. Spremembe notranjih
sistemov med
porodom.
6. Učni meni razvojne
kineziologije.

poslušanje in ravnotežje. Porod prinese
mnogo sprememb in predstavlja veliko
prelomnico za naše čute. Življenjski pogoji po
rojstvu od čutov zahtevajo, da naredijo korak
nazaj v razvoju. Ponovno morajo uporabiti vse
svoje prirojene in pridobljene sposobnosti za
učenje, da se naučijo prilagajanja novemu
okolju in preživetja na zraku.
Osvojiti moramo princip, ki je prisoten v vseh

Na Trati 17, 4248 Lesce

obdobjih razvoja v življenju. Renate Wennekes

tel: 031 341 222

pravi, da vsak napredek v razvoju spremljajo

e-mail: avevitaslo@gmail.com

spremenjeni pogoji, ki se jim moramo privaditi.
Čeprav je korak nazaj nujen, ga sprejmemo le s

ŠTEVILO MEST JE OMEJENO.

težavo. Zaradi spremenjenih življenjskih
pogojev smo pogosto negotovi in se počutimo
nemočne. Takšne reakcije pogosto označimo
za regresijo ali napačne korake.

Društvo Bravo
Gotska 18
1000 Ljubljana, SLOVENIJA
www.drustvo-bravo.si
drustvo.bravo@guest.arnes.si

AveVita, Meta Bizjak Eržen s.p.
Na Trati 17
4248 Lesce, SLOVENIJA
031 341 222
avevitaslo@gmail.com

PRIJAVNICA ZA SEMINAR INTEGRACIJA PORODA IN SPREMEMB®
Podpisani/a

_____________________________________________________________________________

stanujoč/a ________________________________________________________________ se prijavljam na
®

3-dnevni seminar INTEGRACIJA PORODA IN SPREMEMB , ki bo od 14. do 16. februarja 2014 potekal na OŠ
Žirovnica in ga organizirata Avevita in društvo Bravo po ceni 290 EUR na osebo (velja za prijavo do 31.
decembra 2013, po tem datumu je cena 350 EUR).
Ime

organizacije/plačnika

________________________________________________________________,

naslov plačnika ______________________________________________________ (ulica, kraj, poštna št.),
davčna številka plačnika (če je plačnik pravna oseba) __________________________________________,
e-naslov udeleženca*_____________________________________________ in osebni telefon udeleženca*:
_____________________________________ .
*obvezno izpolniti za pošiljanje informacij in obveščanje pred seminarjem

Pogoj za udeležbo je poznavanje 5-stopenjskega modela uravnoteženja in mišičnega testiranja. V primeru, da bi bilo za to
zainteresiranih več, lahko organiziramo 3-urno delavnico.

Datum: _______________________

Podpis:___________________________
ŽIG PODJETJA
(če je plačnik pravna oseba)

S podpisom te prijavnice potrjujem pravilnost osebnih podatkov, se zavezujem, da bom poravnal prijavnino za seminar in
dovoljujem organizatorju, da moje osebne podatke uporabi za izvedbo seminarja in da mi v prihodnosti posreduje ponudbe za
različne izdelke in storitve iz lastne ponudbe. Organizator si pridržuje pravico do odpovedi organizacije seminarja v primeru
premajhnega števila prijav ali odpovedi inštruktorja. Seminar bo potekal v angleškem jeziku, za prevajanje bo poskrbljeno.
Literatura bo v angleškem jeziku.
Obvezujem se, da bom ob prijavi plačal/a 25% celotne kotizacije, ki se ob primeru odpovedi z moje strani oz. neudeležbe
seminarja ne vrača. Prijava je potrjena šele ob prejemu tega zneska na TRR organizatorja št. SI56 0209 1025 5219 584.
Podpis sporazuma o spoštovanju pravic intelektualne lastnine avtorjev metode ter omejitve uporabe metode za interno uporabo
(poučevanje metode je mogoče le na podlagi opravljenega inštruktorskega tečaja in pridobljenega inštruktorskega naziva, ki
poteka po predpisanem dolgotrajnem postopku) je nujni pogoj za udeležbo na seminarju.

Celotna kotizacija mora biti poravnana do 25. januarja 2014, v nasprotnem primeru udeležba na seminarju
ni mogoča. V ceno je vračunan DDV.

Izpolnjeno prijavnico pošljite na naslov podjetja Avevita, Na Trati 17, 4248 Lesce.

