ZAPROSZENIE
Twoje serce, tak jak nasze bije dla cudu narodzin? Jesteś Doulą z pasją i towarzyszysz
kobietom w tej wyjątkowej podróży?
To przyjdź do naszego świata Doula i podziel się z nami Twoją historią. Serdecznie
zapraszamy Ciebie do skorzystania z doświadczeń dużej sieci podobnie myślących i
uczących się od siebie nawzajem , jak na przykład Angelika Rodler – austriacka Doula
pierwszej godziny oraz ekscytujących gości z całego świata - w służbie pozytywnej i
nowej kultury porodowej.
KIEDY
Od 21 do 23.09.2018
Początek w piątek o godz. 14:00, koniec w niedzielę o godz. 14:00, następnie open space do godz. 16:00
GDZIE
Europahaus Wien
Konferenzsaal & Seminiarraum 2 (Sala konferencyjna & sala seminaryjna 2)
Linzerstraße 429
1140 Wien ((Wiedeń)
http://www.europahauswien.at
CO CIEBIE OCZEKUJE
 Wspólne śpiewanie pieśni narodzin i tańce
 Rynek obﬁtości, na którym będą przedstawione i oferowane
do sprzedaży produkty Douli
 Warsztaty ze specjalnymi gośćmi takimi jak akuszer Paul
Golden
 Mirroring and Resonance – the Signiﬁcance of Mindful
Birth Attendance from the Perspective of Neuroscientists”
dr med. Joachim Bauer tłumaczy fenomen doula z
naukowego, neurobiologicznego punktu widzenia, który to
postrzega doulę jako bezpośrednie połączenie z wewnętrzną
siłą kobiety
Organizacja: DiA - Doulas in Austria

PROGRAM
Dokładny program jest jeszcze opracowywany i wkrótce zostanie ogłoszony!
DOJAZD
Najbliższe lotnisko: Vienna International Airport
Międzynarodowy dworzec kolejowy: Wien Hauptbahnhof
Najbliższy dworzec kolejowy: stacja Hütteldorf (10 minut na piechotę lub 4 minuty autobusem)
Transport publiczny: dojazd do stacji Hütteldorf (stacja metra (U-Bahn) i kolei miejskiej ÖBB (S-Bahn)).
Stamtąd dojście do hotelu Europahaus około 10 minut na piechotę.
Samochód: Dla uczestników seminarium dostępny jest duży parking i garaż.
ZAKWATEROWANIE
Ceny za zakwaterowanie są następujące:
€41,- za osobę, w tym śniadanie, przy 2 osobach za pokój (€82 za 2 noce)
€33,- za osobę, w tym śniadanie, przy 3 osobach za pokój (€66 za 2 noce)
Jeśli jesteś zainteresowany/a, to dokonaj rezewacji na własną rękę jak najszybciej. Specjalnie na spotkanie EDN jest zarezerwowanych 30 pokoi. Przy dokonywaniu rezerwacji podaj jako cel „EDN-Meeting”.
http://www.europahauswien.at/en/zimmer/
Zespół organizacyjny pracuje również nad znalezieniem dalszych przystępnych cenowo miejsc do spania w okolicy. Więcej informacji pojawi się w styczniu 2018 r.
REZERWACJA
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej DiA www.doula.at oraz na stronie internetowej
DiA - Doulas in Austria. Jeśli jesteś zainteresowany/a, możesz również wysłać wiadomość przez Facebooka:
https://www.facebook.com/search/top/?q=edn%20meeting%20in%20wien%202018%20%26%20dia
KOSZTY
 Do końca kwietnia – bonus za wcześniejsze dokonanie rezerwacji
€120 (za spotkanie i wyżywienie), bez kosztów związanych z noclegiem
 Od 1 maja 2018 r.:
€150 (za spotkanie i wyżywienie), bez kosztów związanych z noclegiem

CZEKAMY Z RADOŚCIĄ NA CIEBIE!
VON FRAU ZU
FRAU DA SEIN
---KOBIETY POMAGAJĄ
KOBIETOM
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