Drodzy Studenci i Kursanci!
Z radością informujemy, że jest już możliwość rejestracji na IV Festiwal Polskiej Psychodramy
„odwieczne źródła i nowe przestrzenie” 27-29 Maja 2022, który tym razem odbędzie się w pięknej,
kameralnej górskiej okolicy - Bystrej pod Bielskiem w hotelu Magnus Golden Tulip https://www.goldentulip.com/pl/

W okolicy pełno szlaków spacerowych.

Festiwal jest

niepowtarzalnym spotkaniem z psychodramą, dającym możliwość posmakowania jej różnorodności
dzięki wielości tematów i prowadzących warsztaty. Jest to także szansa doświadczenia spotkania i
gry w dużej grupie, które dodatkowo spełnia wymogi szkolenia I i II stopnia w ramach naszego
Instytutu i PAFE e.V. Każdy festiwal jest zaliczany jako seminarium w dużej grupie lub po prostu
seminarium. Rejestracji można dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na naszej
stronie wwww.psychodrama.pl

Wstępny program Festiwalu

PIĄTEK 27 maja 2022

14.00 – 15.00 Rejestracja uczestników
15.00 – 15.30 Powitanie i otwarcie Festiwalu
15.30 – 17.00 Rozgrzewka w dużej grupie

Przerwa kawowa 30 min
17.30 – 19.00 Wykład: Psychodrama – nowa przestrzeń w psychoterapii – Jarek Gliszczyński

SOBOTA 28 maja 2022
9.30 – 13.00 I sesja warsztatowa z jedną przerwą kawową – 30 min

czas na obiad
15.00 – 18.30 II sesja warsztatowa z jedną przerwą kawową – 30 min
O wybranych tematach i autorach warsztatów poinformujemy w terminie późniejszym na naszej stronie
www.psychodrama.pl

20.00 Bankiet

NIEDZIELA 29 maja 2022
9.30 – 10.00 Rozgrzewka w dużej grupie
10.00 – 11.00 Podsumowanie warsztatów

Przerwa kawowa 30 min
11.30 – 12.30 Grupy robocze
12.30 Zakończenie Festiwalu
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Noclegi
Zachęcamy do jak najszybszego rezerwowania noclegów w hotelu Magnus Tulip lub
zlokalizowanych w okolicy (Bystra k. Bielska) apartamentach (dostępnych poprzez Booking).
Miejsca w hotelu są dla nas przyblokowane tylko do 1 marca, w późniejszym terminie nie będziemy
mieć już żadnych gwarancji ich dostępności. Oczywiście jest możliwość codziennego dojazdu z
Bielska Białej lub Szczyrku, gdzie może być więcej opcji zakwaterowania. Dojazd z centrum
Bielska bezpośrednio autobusem 57.
Ceny noclegów w hotelu Magnus specjalnie dla uczestników Festiwalu wynoszą: 720 zł brutto za
pokój dwuosobowy ze śniadaniami od piątku do niedzieli oraz 620 zł za jedynkę ze śniadaniami.
Oferta jest dostępna z podaniem hasła: psychodrama.

Wyżywienie
Śniadania są w cenie noclegów, a w ramach fee są przerwy kawowe oraz bankiet. Zakładając, że
możecie chcieć skorzystać z hotelowej restauracji zarówno w piątek wieczorem, jak i w sobotę w
porze obiadowej a restauracja nie jest w stanie na gorąco obsłużyć tak dużej grupy bez
wcześniejszego przygotowania, uzgodniliśmy, że przy rezerwacji noclegów będzie możliwość
zarezerwowania tych posiłków poprzez recepcję i opłacenia później wraz z noclegiem. Restauracja
zaoferowała nam cztery rodzaje zestawów składających się z I i II dania, spośród których będzie
można wybrać najlepsze dla siebie. Każdy z nich jest w cenie 55 zł.
Zestaw 1.Zupa pomidorowa z makaronem Conchigliette + Sznycel z indyka w grzankach, ziemniaki puree z
koperkiem, tarta marchew z jabłkiem
Zestaw 2. Zupa cebulowa aromatyzowana tymiankiem z grzanką + Złocisty schab z pieczarkami i pietruszką,
frytki, surówka "colesław"
Zestaw 3. Zupa z soczewicy z pomidorami, cukinią i aromatyczną pietruszką + Kotlety ziemniaczane z
pieczarkami, szpinak duszony z pomidorem suszonym, karotka glazurowana w miodzie.
Zestaw4. Zupa krem z kalafiora z ciecierzycą + Naleśniki ze szpinakiem i ricottą zapiekane w sosie pomidorowym
z mozzarellą

Zachęcamy do szybkiej rejestracji!
Zarząd Polskiego Instytutu Psychodramy
www.psychodrma.pl
sekretariat@psychodrama.pl

