
   
  

 

XXVI Konferencji Psychologii Rozwojowej 

pod honorowym patronatem 

Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego 

prof. dr hab. Edwarda Włodarczyka  

oraz 

Dziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego 

dr hab. Urszuli Chęcińskiej, prof. US 

 

Potencjał rozwojowy w biegu życia: 

w kierunku samorealizacji 
Szczecin 1-3 czerwca 2017 roku 

 

Komunikat II 

 
  Jako organizatorzy XXVI Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej 

chcemy przypomnieć o czerwcowym spotkaniu w Szczecinie i jednocześnie poinformować o 

przedłużeniu terminu nadsyłania zgłoszeń do 15 marca. 

Formularz zgłoszeń znajduje się na stronie http://26okpr.whus.pl . Bardzo prosimy o 

przesyłanie indywidualnych zgłoszeń również te osoby, które zostały zgłoszone w ramach 

określonego sympozjum. 

Informacje dotyczące akceptacji zgłoszonej przez Państwa propozycji wystąpienia 

zostaną przesłane do 30 marca. 

Na stronie znajdują się informacje dotyczące organizacji konferencji, bazy noclegowej 

oraz możliwych form aktywności. 

 

Przypominamy, że ostateczny termin uiszczenia opłaty upływa z dniem 30 kwietnia 2017 r. 

600 zł opłata regularna wniesiona do 30 marca 2017 r.  

560 zł opłata dla członków Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwojowej, którzy opłacili składki 

członkowskie za lata 2016 i 2017 

460 zł opłata dla doktorantów 

260 zł opłata za bierne uczestnictwo we wszystkich wydarzeniach konferencyjnych z wyjątkiem 

bankietu 

http://26okpr.whus.pl/


380 zł opłata za bierne uczestnictwo we wszystkich wydarzeniach konferencyjnych wraz z bankietem 

660 zł opłata wniesiona po 30 marca 2017 r.  

 

Opłatę konferencyjną prosimy regulować przelewem na konto: 

ING BANK ŚLĄSKI 

46 1050 1559 1000 0022 8790 4474 

W tytule zapłaty należy podać numer subkonta „0091” 

Osoby, które pragną otrzymać fakturę prosimy o przesłanie danych potrzebnych do jej 

wystawienia. Możliwie jak najszybciej po dokonaniu wpłaty.  

Jednocześnie informujemy, że nie ma możliwości zwrotu wpłaconych pieniędzy.  

 

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy kontaktować się z Komitetem Organizacyjnym 

dr Elżbieta Pieńkowska (sekretarz) epienkowska@wp.pl  

mgr Maria Ligocka (sekretarz) 

Poprzez adres mailowy Konferencji 26okpr@whus.pl  

 

Serdecznie zapraszamy do Szczecina! 

  

      prof. dr hab. Zdzisław Kroplewski          dr Celina Timoszyk-Tomczak 

Przewodniczący Komitetu Programowego  Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 

 

 

 

 

Prof. dr hab. Maria Kielar – Turska 

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka 
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