STROKOVNO ZDRUŽENJE FIZIOTERAPEVTOV
SLOVENIJE

Vabilo na izpopolnjevanje
Naziv
izpopolnjevanja
Izvajalec
Kraj
izpopolnjevanja
Predavatelj
Datum
izpopolnjevanja
Višina kotizacije
Način prijave

FIZIOTERAPEVTSKA IN PSIHOLOŠKA REHABILITACIJA / PRIPRAVA V
VRHUNSKEM ŠPORTU
Sekcija za fizioterapijo v športu
Središče Vitalis, Hladilniška pot 28, SI-1000, Ljubljana
Glej program
15.4.2017

Rok za prijavo

1.4.2017

Člani ZFS 40,00 €; Nečlani 50,00€
sport@physio.si

Način plačila:


Račun za plačilo kotizacije prejmete 14 dni pred začetkom izpopolnjevanja



Plačilo mora biti izvršeno do začetka izpopolnjevanja




Znižana kotizacija velja za člane ZFS s plačano članarino za tekoče leto
V primeru plačila kotizacije na obroke, prvi obrok zapade 14 dni pred začetkom
izpopolnjevanja, drugi obrok 8 dni po zaključku izpopolnjevanja in tretji obrok 38 dni.
Potrdilo o opravljenem modulu tečaja prejmete po plačilu vseh obrokov.

Način odjave:




Pisna odpoved s 100% vračilom kotizacije je možna 7 dni pred pričetkom izpopolnjevanja
Če je do izpopolnjevanja manj kot 7 dni, zaračunamo 30% celotne kotizacije
V primeru neudeležbe brez predhodne odjave, se že plačana kotizacija ne vrača

Več o splošnih pogojih si preberite na: www.dfs.si/izobrazevanje-splosni_pogoji

Kraj in datum:
Ljubljana, 15.3.2017

Priimek in ime odgovorne osebe:
asist. Matej Ipavec dipl. fiziot., mag. kin.
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STROKOVNO ZDRUŽENJE FIZIOTERAPEVTOV
SLOVENIJE

Program izpopolnjevanja
Dan
Ura začetka

Sobota, 15.4.2017
po programu

Predvidena ura konca

po programu

9.00 – 9.30/ Uvodni pozdrav in predavanje:
Ipavec Matej: Fizioterapija v športu, je psihologija res pomembna?

9.30 – 10.15 / 2. Predavanje:
Dr. Tanja Kajtna – Naziv športni psiholog in principi dela športnih
psihologov

10.15 – 11.30 / 3. Predavanje:
Mag. Aleš Vičič – Pregled tipičnih problematik v športno psihološki praksi
oz. kdaj naj fizioterapevt športniku priporoča športnega psihologa.

11.30 – 11.50 ODMOR (kava in prigrizek)
Dnevni program

11.50 – 12.30 / 4. Predavanje:
Mag. Katarina Barborič in mag. Katja Kodelja – Vloga športnega
psihologa pri poškodbah

12.30 – 13.00 / 5. Teorija vs. Praksa
Bornšek Jure, dipl. fiziot., mag. Aleš Vičič
Predstavitev sodelovanja med fizioterapevtom, športnikom in psihologom. Način
komunikacije, predajanje informacij, skupno delo, delo na terenu in
dopolnjevanje stroke za optimiziranje športnikovega rezultata.

13.00 – 15.00 / Okrogla miza – vsi sodelujoči, odprta diskusija za vse
udeležence.
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