
KRAKOWSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW UZALEŻNIEŃ  

ul.Wielicka 73, 30-552 Kraków   

NIP 679-26-79-067, Regon 356297553 

 

 

 

Współorganizator Konferencji 

 

Kraków, dn.08.07.2013 r. 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

w imieniu Krakowskiego Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień zapraszamy Państwa na 

Konferencję pt. "Więź - intymność – seksualność w psychoterapii osób z syndromem DDA" , 

która odbędzie się w dniach 24-25 października 2013 r.  w Hotelu „Pod Dębami”  

w Osieczanach koło Myślenic. 

Adresowana jest do psychoterapeutów, specjalistów psychoterapii uzależnień  

zainteresowanych wzbogaceniem swojego rozumienia relacji terapeutycznej i specyfiki zjawisk 

występujących w psychoterapii pacjentów osób dorosłych pochodzących z rodzin z problemem 

uzależnień.  

 Podczas konferencji zamierzamy zaprezentować i podzielić się naszymi doświadczeniami  

z praktyki pracy psychoterapeutycznej w Ośrodku Psychoterapii Dorosłych Dzieci Alkoholików 

Krakowskiego Centrum Terapii Uzależnień. 

  

Agnieszka Litwa-Janowska 

z Zespołem OPDDA 
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Informacje organizacyjne: 

 Ilość miejsc na konferencji jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń poprzez rejestrację 

online na stronie organizatora  www.kctu.pl lub www.kstu.pl oraz dokonanie wpłaty, 

 Opłata konferencyjna wynosi 400 zł do 31/08  po tym terminie wynosi 480 zł  

(rezygnacja z noclegu nie wpływa na wysokość opłaty), 

 Organizator zapewnia uczestnikom pobyt i wyżywienie, 

  Opłatę konferencyjną prosimy wpłacać na konto: Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów 

Uzależnień, Credit Agricole, nr rachunku: 21194010763085194800130000  

 Przy wpłacie prosimy zamieścić dopisek „ konferencja  DDA” oraz podać swoje dane  

(imię, nazwisko, instytucja wpłacająca); 

 W przypadku rezygnacji  z konferencji opłaty nie będą zwracane; 

 W związku z limitem miejsc na warsztatach o uwzględnieniu preferencji decyduje  kolejność 

zgłoszeń; 

 Dojazd na konferencję we własnym zakresie - na stronie internetowej www.poddebami.pl 

znajduje się mapka dojazdowa do Osieczan 

 Uczestnicy zostaną powiadomieni drogą email o zakwalifikowaniu się na konferencję, 

 Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odmowy uczestnictwa w konferencji  

w przypadku wyczerpania limitu miejsc oraz  możliwość zmiany  programu 

 W przypadku dodatkowych pytań – kontakt Lilla Barańska kom.505/163-624  

lub  tel. 12/633-50-08  w godzinach 8.00 – 15.00, email konferencja@kctu.pl 
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