alterNativ Sibiu
Târg de carte de sănătate și terapii complementare
Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu
14-16 decembrie 2018, ediția a II-a
motto-ul ediție: Trăind cu inima deschisă!

FORMULAR PENTRU ÎNSCRIERE
CONFERINŢE, DEMONSTRAŢII, ATELIERE, SESIUNI AMBIENTALE
Expunerile vor avea loc în spațiile Bibliotecii Județene ASTRA (corp A și B) – Sibiu, str.
George Barițiu nr. 5, 7.
PROGRAMUL evenimentului este zilnic între orele 10.00 – 22.00.
Înscrierile sunt valabile până în data de 23 octombrie 2018, după care se va definitiva
programul prelegerilor și spațiile destinate acestora.
Timpul alocat pentru o conferinţă, workshop, demonstraţie, este de minum 30 de minute
și maxim 60 minute.
Fiecare conferenţiar se poate înscrie cu maxim 2 prelegeri/ titluri (conferinţe, workshopdemonstraţii etc.), al treilea titlu rămâne de rezervă funcţie de acoperirea programului, sau
pentru cazurile excepţionale. Prioritate au cei care participă şi cu stand, sau funcţie de
interesul publicului sau de suprapunerile tematice.
FORMULAR ÎNSCRIERE GRATUITĂ
(se completează şi se trimit prin email datele din tabelul de mai jos):

Datele pentru înscriere vor fi transmise către organizatori prin email la
metodic.bjastra@gmail.com
1. PRENUME, NUME - conferenţiar:
2. Organizaţie, Cabinet, Firmă, Asociaţie:
3. Prezentarea persoanei sau organizaţiei (30-40 de cuvinte în format .doc sau .docx):
4. Telefon, Fax, Email, Pagină web:
5. Adresă (cabinet, asociaţie, organizaţie, persoană, etc – dacă se doreşte):

6. TITLUL Prelegerii-Conferinţei:
7. Necesar tehnic (video-proiector, flipchart, sistem audio, etc.):
8. Ziua şi ora aproximativă – intervalul când se solicită programarea, mai ales pentru cei din
alte oraşe şi care nu sunt prezenţi pe întreaga perioadă a evenimentului - (dacă nu,
programarea rămâne la latitudinea organizatorilor):
9. Scurtă descriere a prezentării (30-40 de cuvinte în format .doc sau .docx):
Se recomandă respectarea programului alocat şi evitarea conferinţelor care sunt doar citite
de pe hârtii, ecran sau aducerea unui film care să înlocuiască conferinţa, este indicat ca
prelegerile să fie live. E bine să se evite publicitatea excesivă în cadrul conferinţelor despre
anumite produse, servicii sau sisteme de distribuţie, la fel şi remarcile jignitoare despre alţi
conferenţiari, soluţii terapeutice sau mişcări spirituale.
Se recomandă promovarea cărților/ manualelor/ a tratatelor.
Tematica generală prezentă la nivel de produse, servicii, prelegeri, conferinţe, expoziţie va
cuprinde:

Acupunctură, Agricultură Biodinamică, Alchimie, Ayurveda, Argiloterapia, Astrologie, Analize
Energetice, Antroposofie, Antropologie, Aromoterapie, Astronomie, Alimentaţie Naturală,
Bioterepie, BioEnergoterapie, Bioritm, Clarvedere, Cristaloterapie, Cromoterapie,
Cosmoterapie, Celtic Reiki, Dianetica, Dieta şi Nutriţie, Feng Shui, Fitoterapie, Fizioterapie,
Gnosticism, Esenţe Florale Bach, Homeopatie, I Ching, Isihasm, Kabală, Kinetoterapie,
Macrobiotică, Magnetoterapie, Masaj, Iridiologie, Medicină Cuantică , Metafizică, Medicină
Populară, Meloterapie, Numerologie, Parapsihologie, Psihometrie, Presopunctură,
Şamanism, Qi Gong, Reflexoterapie, Sacroterapie, Arte Marţiale, Tarot, Reiki, Tehnica
Radiantă, Daoism, Terapie Acustică, Yoga, Tai Chi, Terapii Complementare, Fitness, Medicină
Chineză, Pelerinaje

DATE CONTACT
(înscrieri, informaţii):
Anca Vasilescu
manager proiect
tel: 0733 488 003
email: metodic.bjastra@gmail.com
Compartimentul Metodic. Comunicare. Programe

