Nemzetközi Szondi Társaság
(International Szondi Association)
XXI. Konferenciája

Absztrakt felhívás
Előadásokat (20 perces) és posztereket várunk a kutatás és a gyakorlat területén Szondi módszerével dolgozó kollégáktól, elsősorban
a következő témákban:
1.
2.
3.
4.

Szondi Lipót sorsanalitikus elméletével kapcsolatos előadások
A Szondi-teszt használatának tapasztalatai
Szondi módszerének használata a gyakorlatban
Egyéb

A SORS EREJE:
MÚLT, JELEN, JÖVŐ

Előadás és poszter kivonatok beküldési határideje: 2017. március 31.
Az absztraktokat kizárólag online várjuk a
www.convention.hu weboldalon.

Absztrakt formai követelmények
• Absztrak terjedelme: maximum 1800 karakter;
• Absztrakt nyelve: angol;
• Cím;
• Előadásmód: szóbeli vagy poszter;
• Tematikus besorolás: 1. elmélet, 2. teszt-használat, 3. terápia, 4. egyéb;
• Előadás szöveges összefoglalója;
• Kulcsszavak;
• Szerzők neve: első szerző és előadó megjelőlése;
• Szerzők munkahelye: intézménynév, város, ország;
• Előadó (feltöltő) elérhetőségei (csak az email cím kerül a könyvbe).

Absztrakt tartalmi követelmények
Tartalmilag lényeges, hogy a kivonat emelje ki az előadás üzenetét, új
megállapításait. Az általánosságok kerülendők. Kutatási beszámolók
esetén a szöveg tagolása a következőképpen kívánatos: célkitűzés –
módszer – eredmények – konklúzió. Elvégzett kutatások esetén érdembeli eredmények közlése szükséges. Esetismertetések bemutatásakor
lényeges annak a szempontnak a kiemelése, amely az előadás megtartását indokolja.
Köszönjük, hogy megkönnyíti a programfüzet összeállítását a tartalmi
és formai kívánalmak betartásával!
A szervezők.

Tudományos információ
Dr. Reinhardt Melinda
Email: reinhardt.melinda@ppk.elte.hu

Technikai információ
Barna Krisztina
projekt menedzser
Email: kbarna@convention.hu
Convention Budapest Kft.
1036 Budapest, Lajos u. 66 A. lh. 4. em.
www.convention.hu

2017. július 06-08.
Danubius Hotel Flamenco Budapest****
www.convention.hu

Tisztelt Kollégák!

Regisztráció

A Dr. Szondi Lipót Emlékalapítvány idén ünnepli fennállásának
25. évfordulóját, mely alkalomból örömmel vállalta el, hogy 2017
nyarán megrendezi a Nemzetközi Szondi Társaság (International
Szondi Association) soron következő nemzetközi konferenciáját.
A konferencia résztvevői hagyományosan a világ minden tájáról
érkeznek a konferenciára, így többek között Svájcból, Franciaországból,
Belgiumból, Portugáliából, Svédországból, és Japánból is várunk
résztvevőket. A külföldi résztvevők mellett sok szeretettel várjuk
rendezvényünkön a hazai kollégákat, hallgatókat és a téma iránt
érdeklődőket is!
Dr. Garai Dóra
a kuratórium elnöke
Ezúton tájékoztatjuk, hogy az ISA közgyűlés a szombati nap folyamán
kerül megrendezésre.
A konferencia négy nyelvű: angol, francia, német és magyar .

Szálláslehetőségek
Kedvezményes
regisztráció
2017.04.30-ig

2017.05.01-je
után és a
helyszínen

A Nemzetközi Szondi
Társaság tagjai

29.500 HUF

35.500 HUF

Kelet-európai, dél-amerikai
résztvevők

29.500 HUF

35.500 HUF

Nem tagok, érdeklődők,
előadók

42.500 HUF

51.500 HUF

Diákok

17.500 HUF

20.500 HUF

Napidíj

-

14.000 HUF

Ebéd csütörtökön

5.000 HUF

5.000 HUF

Ebéd pénteken

5.000 HUF

5.000 HUF

Ebéd szombaton

5.000 HUF

5.000 HUF

Bankett vacsora

15.500 HUF

15.500 HUF

A regisztrációs díjak tartalma:

Pályázati felhívás
A szervező bizottság pályázatot hirdet hallgatók, PhD hallgatók
számára. A legjobbnak ítélt hallgatói posztert és szóbeli előadást
250-250 Euro értékben jutalmazzuk!

• a szakmai programok látogatása
• kapcsolódó kiállítás megtekintése
• kávészüneti ellátás 3 alkalommal a rendezvény ideje alatt
A kávészüneti ellátás 5.000- Ft/fő értékben a számlán külön sorba bontva kerül feltüntetésre
A regisztrációs díj nem tartalmazza az ebédeket és a bankett vacsorát.
Azokat külön, opcionálisan van lehetőség megrendelni.

A konferencia helyszíne
Budapest, Danubius Hotel Flamenco Budapest****
Cím: 1113 Budapest, Tas vezér u. 3-7
www.danubiushotels.com
A konferenciával kapcsolatosan frissülő információkat a
www.convention.hu címen olvashat.

Lemondás, visszafizetés
Regisztrációs és szállásdíjának visszafizetése (annak elküldése után)
2017. június 1-jéig 30%-os kötbérrel lehetséges. Ezután a kötbér 100%os. Szálláslemondást 2017. június 1-je után nem fogadhatunk el a kötbéres szerződések miatt. Mindennemû jelentkezés és lemondás esetén
kérjük a mellékelt formanyomtatványok használatát! Köszönjük.

Szállást a rendezvény helyszínén tudunk biztosítani:

Danubius Hotel Flamenco Budapest****
1113 Budapest, Tas vezér u. 3-7
Kétágyas szoba 1 fő részére

24.500 HUF /szoba /éj

Kétágyas szoba 2 fő részére

27.500 HUF /szoba /éj

Szobaáraink tartalmazzák a büféreggelit és az adókat (18% ÁFA,IFA).
A kötbéres szállásfoglalások miatt kedvezményes árakon férőhelyet
biztosítani csak a meglévő kapacitás erejéig, de legkésőbb 2017. június
1-jéig történő visszajelzés esetén tudunk. A lekötött szálláshelyeket a
visszajelzések sorrendjében fogjuk visszaigazolni!
Regisztrációját és szállásfoglalását akkor tekintjük véglegesnek, ha a
regisztrációs díj és szállásköltsége bankszámlánkra, vagy postai úton
hozzánk beérkezik.

Befizetés
A, Csekken: melyet kérésre küldünk. A közleményben kérjük a rendezvény és a résztvevő nevét feltüntetni a következőképp: rendezvény
neve/résztvevő neve. Számlát az összeg beérkezését követően tudunk
kiállítani az Ön által megadott számlacímre.
B, Banki átutalással (egyéni vállalkozás /saját cég): a visszaigazolásban kapott bankszámlaszámra. A közleményben kérjük a rendezvény és
a résztvevő nevét feltüntetni a következőképp: rendezvény neve/résztvevő neve. Számlát az összeg beérkezését követően tudunk kiállítani az
Ön által megadott számlacímre.
C, Amennyiben részvételét Cég/Intézmény/Alapítvány kívánja átutalással kifizetni, úgy a regisztrációs lap hátoldalán található költségvállaló
nyilatkozatot kérjük cégszerû aláírással ellátva irodánkba visszajuttatni
szíveskedjen! Előzetesen számlát csak ezen költségvállaló nyilatkozat
birtokában küldhetünk. Köszönjük megértését.

ON-LINE REGISZTRÁCIÓ:
www.convention.hu

