SVARBIOS DATOS

KONGRESO ORGANIZATORIAI IR PARTNERIAI

Deadline
✓ Informacija apie kongresą
2022 m. kovo 1 d.
✓ Ankstyvosios registracijos į
2022 m. kovo 1 d.
kongresą pradžia
✓ El. stendinių pranešimų santraukų 2022 m. kovo 1 d.
registracijos pradžia
✓ Ankstyvosios registracijos į
2022 balandžio 10 d.
kongresą pabaiga
✓ Preliminarios kongreso
programos skelbimas
✓ Vėlyvosios registracijos į
kongresą pradžia
✓ El. stendinių pranešimų
santraukų registracijos pabaiga
✓ Informacija autoriams apie
el. stendinių pranešimų santraukų
patvirtinimą

2022 m. balandžio 1 d.

✓ Galutinės kongreso
programos skelbimas
✓ Vėlyvosios registracijos į
kongresą pabaiga
✓ El. Stendinių pranešimų
pateikimas organizatoriams
✓ Kongreso knygos
parengimas

2022 m. balandžio 20
d.
2022 m. balandžio 30
d.
2022 m. balandžio 30
d.
2022 m. gegužės 10 d.

✓ Kongresas

2022 m. gegužės 12-13
d.

2022 m. balandžio 11
d.
2022 m. balandžio 10
d.
2022 m. balandžio 20
d.

MOKSLINIS KOMITETAS
Doc. dr. Daiva Kairienė, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija, Lietuvos
logopedų asociacija
Prof. dr. Stefanija Ališauskienė, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija
(Lithuania)
Lekt. dokt. Simona Daniutė, Vilniaus universiteto Šiaulių akademija, Vytauto
Didžiojo universiteto Švietimo akademija, Lietuvos logopedų asociacija
Prof. dr. Sarmite Tubele, Latvijos universitetas, Latvijos logopedų asociacija
Doc. dr. PhD Baiba Trinite, Liepojos universitetas, Latvijos logopedų asociacija
Dr. Aaro Nursi, Tartu universitetas, Estijos logopedų asociacija
Dokt. Anna Maria Ulviste, Tartu universitetas, Estijos logopedų asociacija

8-asis Baltijos šalių logopedų kongresas

LOGOPEDINĖS PAGALBOS REIKŠMĖ
ĮVAIRIAIS
ŽMOGAUS GYVENIMO TARPSNIAIS
2022 m. gegužės 12-13 d.

ORGANIZACINIS KOMITETAS
Doc. dr. Daiva Kairienė, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija, Lietuvos
logopedų asociacija (Lietuva)
Lekt. dokt. Simona Daniutė, Vilniaus universiteto Šiaulių akademija, Vytauto
Didžiojo universiteto Švietimo akademija, Lietuvos logopedų asociacija (Lietuva)
Doc. dr. Irena Kaffemanienė, Vilniaus universiteto Šiaulių akademija (Lietuva)
Miglė Rovė, Lietuvos logopedų asociacija (Lietuva)
Lekt. dr. Rita Kantanavičiūtė- Petružė, Lietuvos logopedų asociacija, Vilniaus
universiteto Šiaulių akademija (Lietuva)
Jolanta Žukauskienė, Lietuvos logopedų asociacija (Lietuva)
Gražina Musteikienė, Lietuvos logopedų asociacija (Lietuva)
Aistė Petrevičiūtė, Vilniaus universiteto Šiaulių akademija (Lietuva)

Kongreso tikslas − suburti mokslininkus,
logopedus praktikus ir studentus bendrai diskusijai
apie aktualius profesijos klausimus, kylančius
teikiant įrodymais

grįstą logopedinę pagalbą

įvairaus amžiaus asmenims.

DALYVIO MOKESČIO GRĄŽINIMAS
IR / AR KITI PAKEITIMAI

✓
BENDROJI INFORMACIJA
2022 metų temos Logopedinės pagalbos reikšmė įvairiais
žmogaus gyvenimo tarpsniais aktualumą patvirtino Europos
logopedų
asociacijas
vienijanti
organizacija
(ESLA).
Atsižvelgdamos į šią temą, Baltijos šalių (Lietuvos, Latvijos ir
Estijos) logopedų profesinės asociacijos kartu su Vytauto Didžiojo
universitetu (Kaunas) ir Vilniaus universiteto Šiaulių akademija
(Šiauliai) organizuoja 8-ąjį Baltijos šalių logopedų kongresą.
Pagrindinės kongreso temos:
✓ profesiniai, edukologiniai ir kultūriniai logopedijos kontekstai;
✓ logopedinė pagalba ankstyvajame amžiuje;
✓ logopedinė pagalba ikimokykliniame ir priešmokykliniame
amžiuje;
✓ logopedinė pagalba mokykliniame amžiuje;
✓ logopedinė pagalba suaugusiems;

DALYVIŲ REGISTRACIJA:

✓

✓ vėlyvoji registracija (2022 m. balandžio 11 d. − balandžio 30 d.):
Vėlyvosios registracijos forma

REGISTRACIJOS MOKESTIS
Ankstyvoji registracija

2022 m. kovo 1 d. − kovo 31 d.
1 diena - 20 €;

Vėlyvoji registracija

2 dienos- 30 €

✓ logopedinė pagalba geriatrijoje.
Kongreso kalbos: anglų k. (sinchroninis vertimas į lietuvių,
latvių ir estų kalbas).
Pastaba: anglų kalbos vertimo į valstybines kalbas išlaidas
apmoka Lietuvos, Latvijos ir Estijos logopedų asociacijos.
Kongreso vieta: nuotolinė Zoom platforma (prisijungimo
nuoroda užsiregistravusiems kongreso dalyviams bus išsiųsta
kelias dienas prieš renginį).
Kongreso internetinė svetainė
Kontaktinis el. paštas: baltic.congress2022@gmail.com.

Jūsų dalyvavimas kongrese bus patvirtintas tik iš anksto
susimokėjus kongreso mokestį.
Kongreso mokestį privaloma sumokėti per 5 darbo dienas po
registracijos (išankstinės sąskaitos-faktūros bus išrašomos ir
išsiunčiamos elektroniniu paštu tik registracijos formoje jų
paprašiusiems kongreso dalyviams).
Norėdami registruotis:

✓
✓

užpildykite registracijos formą;
atskiru banko pavedimu sumokėkite kongreso dalyvio mokestį
(žr. lentelę registracijos mokestis) iki balandžio 30 d.;

Taikomos šios atšaukimo sąlygos:

▪

Iki 2022 m. kovo 31 d.: pilnas pinigų grąžinimas,
atėmus 5 € administravimo mokestį.

▪

Nuo 2022 m. balandžio 1 d. iki 2022 m. balandžio 30
d.: taikomi 50 % atšaukimo mokestis.

▪
▪

Nuo 2022 m. gegužės 1 d.: pinigai negrąžinami.
Už neprisijungimą į kongresą,
platformoje, pinigai negrąžinami.

vyksiantį

Zoom

✓

Vienai registracijai nemokamai priimamas tik vienas
pakeitimas (kongreso dalyvio, sąskaitos faktūros keitimas ir
pan.). Kongreso dalyvio vardo ir pavardės keitimas galimas
iki kongreso oficialios datos pradžios likus ne mažiau kaip 5
darbo dienoms.

✓

Visos sąskaitos-faktūros (už apmokėtą registracijos mokestį)
bei dalyvavimą kongrese patvirtinantys pažymėjimai visiems
kongreso dalyviams bus išsiunčiami registracijos formoje
nurodytu el. pašto adresu tik pasibaigus kongresui.

✓

Visos grąžinamos lėšos bus tvarkomos tik pasibaigus
kongresui.

2022 m. balandžio 11 d. − balandžio
30 d.
1 diena - 30 €; 2 dienos- 40 €

Apie registracijos atšaukimą konferencijos organizatorius
turi būti informuotas raštu el. pašto adresu:
baltic.congress2022@gmail.com.

BANKO DUOMENYS
Pavadinimas: LLA (Lietuvos logopedų asociacija)
Įmonės kodas - 190732182
Adresas: P. Višinskio 25, Šiauliai
Bankas: AB SEB bankas
SWIFT kodas: CBVILT2X
Sąskaitos nr.: LT897044060002263446
Mokėjimo paskirtis, mokant kongreso dalyvio mokestį:
kongresas 2022; ... diena(os); vardas, pavardė (būtina nurodyti!).
MOKĖJIMO PASKIRTIES PAVYZDYS: kongresas 2022; 2
dienos; Vardenis, Pavardenis.

