
1

CRANIOSACRAL THERAPY FOR PEDIATRICS
(CRANIOSACRALIS TERÁPIA A GYERMEKGYÓGYÁSZATBAN)

JELENTKEZÉSI LAP BEMUTATÓ ÉS GYAKORLÓ KEZELÉSRE

Kérjük, a jelentkezési lapot nyomtatott betűkkel, kék vagy fekete tintával töltse ki,
és a gyermekről a közelmúltban készült fényképpel együtt postán juttassa vissza az alábbi címre:

Upledger Institute Hungary Kft.
2051 Biatorbágy, Keserűkút u. 101/73

A gyermek neve: __________________________________
A gyermek születési ideje: ___________________________

Kérjük, jelölje be azokat az időpontokat, amelyeken Ön és gyermeke 
elérhető:

A képzés időpontja: 2017. október 19-22., csütörtök-vasárnap
Az instruktori bemutatókra:
______      1. nap: 16.00h-16.45h - Újszülött bemutató
______      2. nap: 11.00h-11.45h - Kisgyermek vagy újszülött nehéz ill. 
komplikált születési körülményekkel
______      3. nap: 16.00h-16.45h - Kisgyermek vagy újszülött családtag(ok)kal 
együtt
A résztvevők gyakorlati foglalkozásaira*:
______      3. nap: 11.00h-11.45h és 13.45h-kb.14.30h
______      4. nap: 11.00h-11.45h

*A fenti időpontokban a jelentkezők craniosacralis kezelést kapnak egy, a 
workshopon résztvevő terapeuták csoportjától. A gyerekeknek elérhetőnek kell 
lenniük mindhárom időpontban, a teljes időtartamra, és az időpontok a gyerekek 
között nem megoszthatóak. 
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A jelentkezés ideje:
________________________________________________________________

A gyermek neve:
________________________________________________________________

A gyermek születési ideje (12 éves korig):
________________________________________________________________

A gyermek lakcíme:
________________________________________________________________

A szülő/gondviselő/kísérő neve:
________________________________________________________________

Lakcíme (amennyiben a gyermekétől eltér):
________________________________________________________________

Telefonszám (napközbeni elérhetőség):
________________________________________________________________

Telefonszám (esti elérhetőség):
________________________________________________________________

E-mail cím:
________________________________________________________________

Az Önöket ajánló, képzésen résztvevő terapeután kívül ki kíséri még az 
újszülöttet, kisgyermeket a workshopra?
________________________________________________________________

Kérjük, sorolja fel azokat az esetleges időkorlátokat (pl. szoptatás, vonatindulás, 
stb.), amelyek a gyermekkel kapcsolatban fennállnak a szeminárium ideje alatt!
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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Kérjük, sorolja fel a jelenleg fennálló egészségügyi problémákat, ill. amennyiben 
a gyermek gyógyszeres kezelés alatt áll, a gyógyszer nevét!
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

A craniosacralis terápiás tapasztalataik rövid ismertetése (beleértve a CST-
terapeuta nevét):
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Kérjük, jelentkezési anyagához csatoljon egy fényképet, amely gyermekéről a közelmúltban 
készült!
Miután elfogadjuk az Önök jelentkezését a szemináriumra, egy visszaigazoló 
levelet küldünk a szülő/gondviselő fent megadott címére. Mivel előfordulhat, 
hogy a postai úton vagy e-mailen küldött értesítések nem jutnak el a címzetthez, 
kérjük, a szeminárium előtt bátran hívjon bennünket telefonon, ha nem kapott   
a jelentkezésére vonatkozó visszaigazolást.

Elérhetőség és további információ:
Upledger Institute Hungary Kft.
Kapcsolattartó: Gábriel Orsolya, Iván Réka
Postacím: 2051 Biatorbágy, Keserűkút u. 101/73
Rendelő: 1111 Budapest, Budafoki út 9-11., IV. emelet 6. - Natural Balance
Tel.: (+36) 20 9420074, E-mail: info@upledger.hu 
Web: www.upledger.hu 
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