
III Konferencja Masaż Shantala – Sopot, maj 2018 r.

• Photos by: Agnieszka Potocka 

Polska Szkoła Masażu Shantala zaprasza na III-cią konferencję poświęconą Masażowi Shantala. 

Konferencja skierowana jest do instruktorów Masażu Shantala, osób zawodowo sprawujących opieką nad dziećmi ( logopedów, 
fizjoterapeutów, rehabilitantów, psychologów, pedagogów, lekarzy, położnych, douli, doradców laktacyjnych,, pracowników 
naukowych i studentów zainteresowanych Masażem Shantala oraz masażem Shantala Body Touch. 

• Termin: sobota, 19 maj 2018 r., w godz. od 10:00 do 17:30

• Lokalizacja: Sopot, Marriott Resort & Spa

• Koszt udziału uczestnika: 120,- zł brutto (nie obejmuje noclegów i dojazdu,

• Opis wydarzenia na Facebook-u. 

Aktualizacja: 26 luty 2018 r. - Program może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od organizatora. Aktualne informacje: konferencja.shantala.pl

http://konferencja.shantala.pl/
https://www.facebook.com/events/1844049135905456/
http://www.marriott.com/hotels/travel/gdnmc-sopot-marriott-resort-and-spa/
http://www.shantala.pl/masaz-shantala-body-touch/
http://www.shantala.pl/baby/
http://www.shantala.pl/kontakt/
http://agnieszkapotocka.pl/kontakt/
http://konferencja.shantala.pl/
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Program konferencji

     SOBOTA - 19.05.2018 r.

 9:00-9:45 Rejestracja uczestników.

 10:00-11:00
Zaburzenia samoregulacji u niemowląt w kontekście integracji 
sensorycznej i rola terapeutyczna masażu Shantala.

Urszula Zyśko
- terapeuta integracji sensorycznej

 11:00-12:00
Masaż Shantala w praktyce logopedycznej. Rola odpowiedniej 
stymulacji dotykowej we wspomaganiu rozwoju dziecka.

Magdalena Mastalerek-Dudek
- neurologopeda

 12:00-13:00 Terapia masażem Shantala niemowląt z cesarskiego cięcia.
Dorota Dranczewska
- neurologopeda

 13:00 Przerwa obiadowa

 14:00-15:00
Masaż Shantala oraz Shantala Body Touch w pracy z dziećmi z 
autyzmem i ich rodzinami.

Magdalena Nowakowska
- oligofrenopedagog, terapeuta

 15:00-16:00
Masaż Shantala twarzy a układ mięśniowy, nerwowy i limfatyczny 
niemowlaka.

Marta Pokorska
- terapeuta, magister rehabilitacji ruchowej

 16:00-17:00
Zastosowanie masazu Shantala Body Touch w praktyce u dzieci z 
mpd czterokończynowym oraz wodogłowiem.

Magdalena Kolańska
- fizjoterapeutka

 17:00-17:30
Podsumowanie i zakończenie konferencji / wydanie zaświadczeń 
udziału w konferencji.

Marek Kotas
- Polska Szkoła Masażu Shantala

Aktualizacja: 26 luty 2018 r. - Program może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od organizatora. Aktualne informacje: konferencja.shantala.pl

http://konferencja.shantala.pl/
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Zapisy uczestników

Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji zapraszamy do wypełnienia i przesłania formularza zgłoszeniowego. 

Celem potwierdzenia rezerwacji miejsca prosimy o wniesienie opłaty konferencyjnej w wysokości 120,- zł: 

• na konto bankowe:  Prosper Marlena Kotas, = 39 1020 5558 0000 8802 3048 9158 = 

• tytułem "Opłata konferencyjna 19-V-2018 Imię i Nazwisko" 

W przypadku gdy potrzebna jest faktura za udział w konferencji, prosimy o przesłanie danych do faktury w formularzu 
zgłoszeniowym lub via email: konferencja@shantala.pl . 

Noclegi

Osoby zainteresowane noclegami zapraszamy do sprawdzenia ofert w serwisie Booking.com. 

Aktualizacja: 26 luty 2018 r. - Program może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od organizatora. Aktualne informacje: konferencja.shantala.pl

http://konferencja.shantala.pl/
https://www.booking.com/s/05a7de0a
mailto:konferencja@shantala.pl
http://www.shantala.pl/konferencja/rejestracja/
http://www.shantala.pl/konferencja/rejestracja/
http://www.shantala.pl/konferencja/rejestracja/
http://www.meraspahotel.pl/
http://www.shantala.pl/konferencja/rejestracja/
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Nasze wydarzenie na Facebook'u: 

 

Polska Szkoła Masażu Shantala 

Aktualizacja: 26 luty 2018 r. - Program może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od organizatora. Aktualne informacje: konferencja.shantala.pl

http://konferencja.shantala.pl/
http://www.shantala.pl/
https://www.facebook.com/events/1844049135905456/

