Drodzy Członkowie i Drogie Członkinie oraz Sympatycy ASPE,
W dzisiejszym mailingu przesyłamy przede wszystkim garść informacji od organizatorów konferencji,
ponieważ zbliża się ona wielkimi krokami.
REJESTRACJA OTWARTA
Rejestracja na konferencję została otwarta i potrwa do 1 marca 2020 r. Zapraszamy wszystkich do
wysyłania zgłoszeń poprzez naszą stronę internetową.
CENA I MIEJSCE
Podstawowa opłata za udział w konferencji wynosi 680 zł przy płatności do 20 kwietnia 2020 r. oraz
730 zł przy płatności między 21 kwietnia a 12 maja 2020 r. Cena obejmuje składkę ASPE (150 zł). Dla
studentów i doktorantów przewidziana jest zniżka. Więcej informacji: tutaj.
Konferencja odbędzie się w Hotelu Żubrówka w Białowieży. Pokoje trzeba rezerwować z
wyprzedzeniem. Mamy zarezerwowanych 50 pokoi do 20 kwietnia 2020. Po tym terminie Hotel
Żubrówka nie gwarantuje pokoi i ceny, jaka została wynegocjowana dla uczestników konferencji.
Więcej szczegółów na temat rezerwacji pokoju i opłat za zakwaterowanie znajduje się: tutaj.
DOJAZD NA KONFERENCJĘ
Dla uczestników konferencji organizatorzy zapewniają bezpłatny autokar, który wyjedzie z Warszawy
(Dworzec Wschodni, dokładne miejsce zostanie podane) do Białowieży w środę 13 maja 2020 r. około
godz. 13.00. Będzie też możliwość powrotu autokarem z Białowieży do Warszawy. W miarę potrzeb
autokar wyruszy z Białowieży do Warszawy w dwóch turach: w piątek 15 maja po zakończeniu
konferencji oraz w sobotę 16 maja po wycieczkach. Informacje dot. preferencji na temat dojazdu
zbieramy w formularzu rejestracyjnym.
ATRAKCJE DODATKOWE
Na sobotę 16 maja planujemy wycieczki dla osób zainteresowanych. Maj to w szczególności miesiąc
ptaków w Puszczy Białowieskiej. Żubry i inne zwierzęta też się ożywiają. Puszcza kwitnie. Więcej
informacji o wycieczkach podamy wkrótce. A dla poszukujących innego rodzaju doświadczeń muzyka
duszą śpiewana: Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej, 11-16 maja 2020 r.
SZARE KOMÓRKI
Przypominamy, że również do 1 marca 2020 r. czekamy na zgłoszenia do konkursu Szare Komórki.
Będziemy wdzięczni za zaangażowanie się w promocję tego wydarzenia i przesłanie plakatu i
informacji do sekretariatów Instytutów Psychologii oraz do Koleżanek i Kolegów, którzy mogą
zachęcić studentów do wzięcia udziału w konkursie. Więcej informacji i plakat do pobrania: tutaj.

NASZE INICJATYWY
Serdecznie zapraszamy także do przysyłania do nas informacji o Państwa inicjatywach: konferencjach,
konkursach, wydanych artykułach i książkach, również rozmaitych sukcesach. Będziemy dzielić się
tym – za Państwa zgodą – w kolejnych mailingach i na naszym Facebooku.

Z serdecznymi pozdrowieniami,
Zarząd ASPE
kontakt@aspe.edu.pl
www.aspe.edu.pl
www.facebook.com/StowarzyszenieASPE

