Centrum pro rodinu Hradec Králové
pořádá

Víkend pro ženy
na téma

„Je možné svou vlastní komunikací ovlivňovat chování dítěte
nebo svého partnera?“
Proč na stejnou situaci každý reaguje různě? Proč se někteří zasmějí, jiní se urazí a
další ji přijmou neutrálně? Prozkoumejme společně, co dělá při komunikaci náš mozek a
proč něco přijímá bez zkoumání a naopak něco kategoricky odmítá – také bez zkoumání.
Tyto a další otázky vám zodpoví a interaktivním víkendem provede ing. Taťána Blažková.

Přijďte se dozvědět, jak svou komunikací
ovlivňujeme chování druhých.
Kdy:
18. – 20. 3. 2011
Kde:
ŘK fara (Děkanství) v Rychnově nad Kněžnou
Příjezd (ubytování): 16:30 – 17:30 hod. (jinak sraz na mši – v 18:00 hod. v kostele sv. Havla

Zahájení:

u Starého náměstí za hotelem Havel)
pátek v 19:00 hod.

Ukončení:

neděle (po mši sv.) cca v 11:00 hod.

Program: přesný program a rozvrh bude k dispozici v den nástupu.
Místo konání: Děkanský úřad v Rychnově nad Kněžnou
S sebou nezapomeň: přezůvky, spacák, prostěradlo
Stravování:

pátek – večeře z vlastních zásob
sobota – 3x denně včetně pitného režimu (buchty a jiné pečivo nebo sušenky vítány)

neděle – snídaně
Orientační cena: 600,- Kč ubytování, stravování a ostatní výdaje - 1 osoba / víkend

Z důvodu omezené kapacity se přihlášky přijímají do naplnění kapacity,
nejpozději však do 28. února 2011.
Pozn.: Do tohoto termínu je třeba uhradit i zálohy ve výši 300,--Kč na osobu. Záloha je plně
vratná, v případě odhlášení do dne uzávěrky přihlášek. Bude-li více zájemců, než je kapacita
objektu, je rozhodujícím kritériem pro zařazení den připsání zálohy na účet. Náhradníkům, kteří
se nedostanou z důvodů kapacity na akci, bude následně celá záloha zpět vrácena. Zálohy
posílejte na účet Centra pro rodinu Hradec Králové, číslo účtu: 1327981001 kód banky: 5500.
Jako variabilní symbol uveďte 18032011, jako specifický symbol uveďte datum narození
(příklad: datum narození 12.3.1965 = s.s. 12031965). Do zprávy pro příjemce můžete pro lepší
orientaci uvést své jméno a příjmení.
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odstřihni a pošli poštou nebo zkopíruj a odešli e-mailem

* * * * * * * * * * * * * *

Přihláška na Víkend pro ženy – Rychnov nad Kněžnou 2011
Vyplněním této přihlášky dáváme výslovný souhlas s použitím uvedených osobních údajů pro potřeby a zajištění organizace akcí Centra pro rodinu
Hradec Králové v souladu s příslušným zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění.

Závazná přihláška – VPŽ 1/11
Jméno a příjmení

Datum narození

Adresa

Číslo OP

místa bydliště

PSČ

Telefon (nejlépe vlastní mobil)

e-mail

Doprava (zaškrtněte)

Auto

Vlak

Bus

Za realizační tým a Centrum pro rodinu Hradec Králové

Eva Barabášová
Přihlášku zašlete na adresu: Eva Barabášová, Panská 23, Rychnov nad Kněžnou, PSČ 516 01
nebo e-mailem na: e.barabasova@seznam.cz
Telefon: + 420 775 660 320

