Pozvánka a přihláška na 26. celostátní konferenci Sekce
psychologie zdraví ČMPS s mezinárodní účastí
Konference se bude konat ve dnech 17. - 19. května 2019 v hotelu Sportcentrum, Brandýs
nad Labem.

Pořadatelé konference

Českomoravská psychologická společnost - Sekce psychologie zdraví ve spolupráci s:
Katedrou Pedagogické a školní psychologie, PdF Ostravské univerzity
Katedrou psychologie FF UK v Praze
Ústavem sociálního lékařství, LF UK v Hradci Králové

Na konferenci jsou tradičně zváni kolegyně a kolegové z ČR, SR, Polska i Velké Británie.

Tematické okruhy konference:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aktuální problémy a vývojové trendy Psychologie zdraví
Duševní zdraví jako ekonomická komodita dnešního světa
Možnosti prevence, ochrany a podpory zdraví z pohledu psychologie zdraví
Osobní pohoda (well-being) a kvalita života
Psychologie zdraví a tělesná výchova
Psychologie zdraví a výchova ke zdraví
Psychologie zdraví v přípravě budoucích psychologů
Spolupráce s European Health Psychology Society (EHPS) a European Federation
of Psychologist´s Associations (EFPA).
Zátěž, stres a možnosti jejich zvládání
Psychologie zdraví v přípravě zdravotníků

Organizační výbor:
•
•
•
•
•

prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. (garant odborného programu, LF UK Hradec Králové) –
pověřený vedoucí Sekce PZ ČMPS
Mgr. František Tomášek (organizace)
PhDr. Renata Hacklová, Ph.D (garant , člen AKP, jednatelka Sekce PZ ČMPS, UK
Praha)
PhDr. Radim Badošek, Ph.D. (PdF OU v Ostravě)
PhDr. Tereza Kimplová, Ph.D. (garant za KPE, PdF OU v Ostravě)

Doba konání konference:
Zahájení konference v pátek 17. května 2019 od 20:15 hod. tradičním neformálním přátelským
setkáním ve společenské místnosti hotelu Sportcentrum. Odborný program konference začíná
v sobotu 18. května 2019 v 9.00 hod. plenárním zasedáním. Předpokládané ukončení
konference je v neděli 19. května 2019 před obědem.

Konferenční poplatek:
•
•

300 Kč
100 Kč studenti a doprovázející osoby

Storno podmínky
•

Organizátor se zavazuje neúčtovat konferenční poplatek v případě jeho zrušení do 8 dnů
před ohlášeným příjezdem. K vracení storna dojde až po akci, na základě seznamu
odhlášených osob. Při zrušení platby účastnického poplatku méně než 8 dní
před příjezdem nebude účastnický poplatek vrácen.

Způsob platby - předem, pouze bankovním převodem
•

Účastníci z České republiky přes bankovní spojení ČSOB na číslo účtu Sekce
Psychologie zdraví: 189155881/0300
Variabilní číslo: členové ČMPS uvedou své číslo z členského průkazu, ostatní
uvedou číslo 52019
Do poznámky pro příjemce uveďte prosím své Příjmení a jméno.

•

Platba konferenčního poplatku pro zahraniční účastníky také převodem na:
Account Holder: CMPS
IBAN CZ50 0300 0000 0001 8915 5881
BIC (SWIFT) CEKOCZPP
Payment reference number (“Variabilní symbol”): 452019
Surname and name:
Name of bank and address:
CSOB, a.s.- PS, Roztylská 1
225 95 Praha 025
Czech Republic

Aktivní účastníci, proveďte prosím platbu nejpozději do 23. 4. 2019 (poslední den
bankovního příkazu nebo poštovního příkazu).

Pasivní účastníci, proveďte platbu účastnického poplatku převodem nejpozději
do 10. 5. 2019.

Pobyt
Ubytování a stravování účastníků konference je zajištěno v hotelu Sportcentrum.
Náklady na pobyt a způsob platby:
Pobyt a stravování (eventuální diety) si účastníci objednávají individuálně,
a to
pod kódem akce: ČMPS-052019 do 15.04.2019
u pí Simonové, asistentky p. ředitele,
email: radusch.simonova@gmail.com; mobil: 724 907 127
Sjednaná částka činí 1.580,-- Kč /účastníka - při plné účasti (tj. 2x noc se snídaní, 2x večeře, 2x oběd,
1x coffee break)

Doprava
SportCentrum Brandýs nad Labem ; GPS: 50°11'23.143"N, 14°39'4.968"E

Informace k PŘIHLÁŠCE
Po vyplnění přihlášky (a v případě aktivní účasti i abstraktu), bude Vaše přihláška
automaticky odeslána do centrální evidence. Pokud by přihláška nešla odeslat, zkontrloujte
prosím povinné údaje (označené hvězdičkou). Pokud budou potíže přetrvávat, zašlete prosím
údaje přímo na email:
cmps@ecn.cz
Odkaz na formulář: https://forms.gle/KRoB3eFiSFtUVMeE7
Uzávěrka přihlášek:
•
•

k aktivní účasti je 22. dubna 2019 - posunuto
k pasivní účasti 3. května 2019

Recenzovaný Sborník abstrakt přednášek, workshopů i posterů bude vydán po konferenci
v elektronické formě na webových stránkách Sekce Psychologie zdraví ČMPS. Do sborníku
budou zařazeny pouze příspěvky, které byly na konferenci předneseny.

