Prospecto de Montagem de Palestra sobre a Terapia CranioSacral

Prezado Organizador,
Obrigado pelo seu interesse nas Palestras sobre a TCS oferecidas pelo
Upledger Brasil. Em anexo nosso prospecto de como montar uma palestra
na sua cidade.
As palestras da TCS variam em duração de 1 hora até 2½ hrs e poderão ser abertas ao público em
geral, incluindo leigos e/ou pais/educadores de crianças com necessidades especiais, ou ao público
definido pela sua institutição. Todas as palestras só podem ser apresentadas por um Palestrante
treinado pelo Upledger Brasil. As palestras ensinam um pouco da história da TCS, dão uma visão geral
sobre a anatomia e fisiologia do sistema craniossacral, dão uma idéia de como é feita a TCS, além de
algumas dicas práticas.
Para a montagem de uma palestra da TCS, será necessário enviar algumas opções de datas para o
Upledger Brasil. Assim que o/a Palestrante e a data forem definidas, um contrato será enviado ao
Organizador, para formalizar o compromisso. O contrato é baseado no prospecto que vai em anexo. O
Upledger Brasil oferece todo apoio e ajuda em toda a logística da montagem da palestra, incluindo a
montagem de uma propaganda, para que a palestra seja um sucesso para você e para nós.
Ficamos à sua disposição em caso de qualquer dúvida. Esperando receber o seu retorno em breve.
Atenciosamente,

Dra. Renée Lutz, MS, RPT, CST-D
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PARCERIA COM O UPLEDGER BRASIL PARA PALESTRA SOBRE A TCS
As palestras sobre a Terapia CranioSacral de 1 a 2½ horas de duração, foram especialmente formuladas para
uma variedade de audiências, incluindo leigos e ensinam um pouco da história da TCS, dão uma visão geral sobre
a anatomia e fisiologia do sistema craniossacral, dão uma idéia de como é feita a TCS, além de algumas dicas
práticas.
PÚBLICO ALVO: Profissionais e estudantes das áreas de Saúde, Ciências Humanas, Ciências Biomédicas,
Reabilitação Física e Mental, atletas e pessoas interessadas em tratamentos alternativos, holísticos e nãoinvasivos, além de pais, educadores e cuidadores de crianças com necessidades especiais, especialmente Autismo.
PALESTRANTE: O processo de capacitação de todos os palestrantes vinculados ao Upledger Institute, seja
onde estiverem no mundo, é muito rigoroso. O UI vê esse rigor no processo, como sendo essencial para garantir a
qualidade da informação transmitida nas palestras. Pedimos que acesse o nosso site – www.upledgerbrasil.com –
na página de DOCENTES, onde encontrará um link com os requisitos para se tornar Palestrante da TCS. Ao ser
confirmado a palestra, o Organizador será informado quem será o Palestrante agendado. Os eventuais custos da
viagem, transporte, hospedagem e alimentação do(a) Palestrante, ficam por conta do Organizador, além da taxa
para apresentar a palestra.
RESPONSABILIDADES DO UPLEDGER BRASIL: O Upledger Brasil se responsabiliza por enviar um
Palestrante Certificado para o evento do Organizador e acertar toda a administração da palestra junto ao Upledger
Institute, incluindo a divulgação na sua agenda internacional online e os pagamentos dos direitos. O Organizador
informará ao Upledger Brasil os dados da pessoa de contato e o local da palestra para que os interessados possam
participar. O Upledger Brasil poderá montar um panfleto de propaganda, que poderá ser usado como mailing
eletrônico ou impresso, por ambos. Caso o Organizador faça uma propaganda independente, o Upledger Brasil
precisará aprovar a mesma antes de qualquer envio.
MATERIAL NECESSÁRIO: Os materiais que o Organizador deverá providenciar para a palestra são:
➢ Uma mesa pequena ou pódio para a colocação dos objetos de ensino da Palestrante;
➢ Um projetor de data-show;
➢ Um telão ou uma parede clara e vazia para a apresentação de data-show;
➢ Um computador com passador de slides, ou conexão universal para acesso com computador da Palestrante;
➢ Dependendo do tamanho da sala e da audiência, poderá ser necessária a utilização de microfone, que deverá
ser providenciado pelo Organizador.
INVESTIMENTO: As palestras da TCS normalmente são gratuítas para os participantes. Caso o Organizador
queira cobrar algum valor monetário 10% será dado ao Upledger Brasil/Palestrante. Em vez de valor monetário, o
Upledger Brasil recomenda que sejam estipulados donativos, para serem divididos com uma instituição de
caridade. O Organizador se responsabiliza também pelo pagamento da taxa da Palestrante, como especificado a
seguir:
➢ O aluguel da sala, das cadeiras e equipamento de apresentação, caso seja necessário;
➢ Eventuais custos de viagem, transporte, hospedagem e alimentação do(a) Palestrante
➢ Taxa de registro da Palestra junto ao Upledger Brasil – R$50.
➢ Taxa de Palestrante – R$150 além de todos os custos de transporte, pagável diretamente à Palestrante
FEEDBACK: O Organizador receberá um formulário de feedback, que deverá ser preenchido ao final da palestra
e enviado de volta ao Upledger Brasil. Este formulário poderá ser usado por diferentes pessoas, para ter uma idéia
diferenciada do impacto da Palestra. O resultado de todos os feedbacks recebidos, serão divididos com o
Organizador.
Para maiores informações sobre a organização de um curso de Terapia CranioSacral, por favor,
entrar em contato com o Upledger Brasil pelo email contato@upledgerbrasil.com.
www.upledgerbrasil.com
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