Mulligan Concept M1 Upper Q i M2 Lower Q
Kurs nr: 2105
Data rozpoczęcia: 2021-10-21
Terminy:
2021-02-07 9-17 M1-21-23.10.2021; M2-25-27.11.2021
Miejsc: 22
Miejsce: Platinum Hotel&Residence Wilanów, 02-972 Warszawa Św. Urszuli Ledóchowskiej
12
Instruktorzy: Carole J. Stolz - MCTA
Cena kursu: 3800 zł Cena razem za moduł 1(3dni) i 2(3dni) , 1 moduł 2000 zł
Mulligan Concept M1 Upper Q i M2 Lower Q
Nazwa formy kształcenia
Kurs Koncepcji Briana Mulligana – funkcjonalna terapia manualna połączona z ruchem.
MODUŁ 1 - KOŃCZYNA GÓRNA, KRĘGOSŁUP SZYJNY I PIERSIOWY
MODUŁ 2 - KOŃCZYNA DOLNA, KRĘGOSŁUP LĘDŹWIOWY I STAW KRZYŻOWO- BIODROWY
Instruktor prowadzący:
Carole J. Stolz – jest walijską fizjoterapeutką, która mieszka i pracuje w Niemczech od ponad 30 lat.
Była kapitanem walijskiej reprezentacji narodowej w kajakarstwie slalomowym. Jest członkiem
założycielem MCTA (Mulligan Concept Teacher Association) oraz, od 1999 roku, kierownikiem tego
stowarzyszenia.
Cele kształcenia
Podstawowym celem koncepcji Mulligan’a jest terapia diagnostyczno-terapeutyczna polegająca m.in.
na połączeniu ruchu biernego wykonywanego przez terapeutę, i ruchu czynnego, wykonywanego
przez pacjenta.
Zasady rekrutacji uczestników
Do kursu Mulligan Concept może przystąpić:
fizjoterapeuta (technik, licencjat, magister lub stusdent ostatniego roku fizjoterapii), lekarz.

Postępowanie kwalifikacyjne do kursu Mulligan Concept odbywa się na podstawie przesłanego
wypełnionego formularza zgłoszeniowego drogą elektroniczną. Zgłaszająca się osoba w odpowiedzi
otrzymuje zaproszenie, w którym znajdują się niezbędne informacje dotyczące samego szkolenia
m.in. godzin rozpoczęcia i zakończenia zajęć, harmonogram opłat, nr rachunku bankowego.
O zakwalifikowaniu się na kurs Mulligan Concept decyduje kolejność wpłaty zaliczki i przesłanie
dyplomu potwierdzającego wykształcenie. W przypadku, gdy liczba uczestników przekroczy liczbę
wolnych miejsc, zgłaszającemu jest proponowany inny termin kursu Mulligan Concept lub zwracana
jest wpłacona kwota zaliczki.
Czas trwania i sposób organizacji
Kurs Mulligan Concept trwa 6 dni i jest podzielony na dwie cześci po 3 dni szkoleniowe.
Kurs obejmuje wykład, prezentację pacjenta oraz ćwiczenia praktyczne.
Uczestnicy do zajęć potrzebują
szczerych chęci :-)
strój sportowy
buty na zmianę
osobisty duży ręcznik (BHP)
Uczestnicy kursu otrzymują
ogromny zasób wiadomości i umiejętności,
skrypt z ćwiczeniami i teorią,
dwie gąbki Mulligan,
certyfikat uczestnictwa,
zaświadczenie wg wzoru MEN.

