
"Imagery  Rescripting"

при  разстройства на личността - I-ва част
28 август 2020 г.

гост лектор: проф. Арноуд Арнц,(University of Amsterdam) 

Регистрационен формуляр 

Моля свалете този формуляр на компютъра си, попълнете всички полета, съхранете промените и го 
изпратете като прикачен файл на  

cbtautumn.symposium@gmail.com или irinalazarova@mail.bg  

Титла Фамилия

Име Тел. номер 

Град Организация/Институция 

Регистрационна такса: 100 лв.

Моля изпратете регистрационния 
формуляр и преведете 
регистрационната такса по банков път до 
27. 08. 2020 г. за да получите достъп до 
онлайн платформата.
Моля обърнете внимание, че заплащането е 

възможно да се осъществи единствено и само 
по банков път.

E-mail



-

-ЕВРОБАНК България АД 
IBAN: BG 89 BPBI 8170 17 45 0094 55 

Моля попълнете следните данни за фактура, ако желаете такава да Ви бъде издадена. 

Фирма/Институция 

Държава 

Град 

-

BIC/ SWIFT: BPBIBGSF
Получател: БАКПП
Основание:  семинар А. Арнц + Вашето име

Адрес 

Рег. № 

Идент. номер 
по ДДС 

Фактурите ще могат да бъдат получени по е-майл до 5 дни след 
приключване на семинара.

Банкови детайли: 



Предварителна програма 
28.08.2020

проф. Арноуд Арнц (University of Amsterdam) е 
изледовател и опитен клиницист. Той е автор на 
най-ключовите изследвания в областта на  
Imagery Rescripting, включително и по 
отношение на детайлното прилагане на 
техниката при клиенти/пациенти с различни 
разстройства на личността.  

Настоящият онлайн уъркшоп е предвиден в четири модула, 
първият, от които ще се проведе на 28 август 2020г. Датите за 
провеждането на следващите части, ще бъдат уточнени 
допълнително от проф. Арнц

14:15 - 14:30  Онлайн регистрация в платформата Zoom и откриване

14:30 - 17:30  "Imagery Rescripting" при разстройства на личността - онлайн 

уъркшоп - I-ва част - проф. Арноуд Арнц (University of Amsterdam) 

Уъркшопът се препоръчва за професионалисти, които имат 
терапевтична практика с клиенти и които са участвали във 
въвеждащия семинар "Imagery Rescripting" на проф. А. Арнц през 
ноември 2018г. в София
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