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1. Regulamin zajęć i konsultacji prowadzonych przez Ośrodek Terapeutyczny
Przystań Szkraba
§1
Wstęp
1. Ośrodek Terapeutyczny Przystań Szkraba s.c. Maja Szymor, Maria Skrzypiec
Sjöholm, zwany w dalszej części regulaminu Przystanią Szkraba, z siedzibą w
Warszawie,
ul. Dzielna 1, 00-162, REGON: 141129836, NIP: 113-269-07-23, prowadzi
następujące zajęcia:
1) terapeutyczne indywidualne z: psychologiem, logopedą, neurologopedą,
pedagogiem specjalnym, terapeutą ręki, dogoterapeutą, terapeutą SI,
fizjoterapeutą – zwane dalej zajęciami indywidualnymi;
2) terapeutyczne grupowe - w tym DIADy i mini TUSy – zwane dalej zajęciami
grupowymi;
3) indywidualne i grupowe turnusy wakacyjne w postaci zajęć terapeutycznych z
psychologiem, logopedą, neurologopedą, pedagogiem specjalnym, terapeutą
ręki, dogoterapeutą, terapeutą SI, fizjoterapeutą – zwane dalej turnusami;
4) spotkania i konsultacje z rodzicami i dziećmi, w tym również konsultacje z
psychiatrą – zwane dalej spotkaniami z rodzicami i konsultacjami;
- zwane łącznie Zajęciami.
2. Zapisanie się na Zajęcia w Przystani Szkraba jest równoznaczne z
akceptacją przez Opiekuna niniejszego Regulaminu.
3. Zajęcia prowadzone są w oparciu o program autorski i własne zaplecze
dydaktyczne.
§2
Częstotliwość i czas trwania zajęć
1. Zajęcia indywidualne - częstotliwość i czas trwania zajęć ustalana jest
indywidualnie z Opiekunem dziecka objętego terapią. Ostatnie 10 minut zajęć
przeznaczone
jest na omówienie przebiegu zajęć z Opiekunem dziecka.
2. Zajęcia grupowe - częstotliwość i czas trwania zajęć określone są w ofercie
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zajęć dostępnej na stronie www.przystanszkraba.pl.
3. Turnusy - częstotliwość i czas trwania zajęć określone są w ofercie zajęć
dostępnej
na stronie www.przystanszkraba.pl.
4. Spotkania z rodzicami i konsultacje - częstotliwość i czas trwania spotkań z
rodzicami ustalana jest indywidualnie. W przypadku uczestniczenia dziecka w
zajęciach indywidualnych z psychologiem – rodzice mają obowiązek
uczestniczyć w spotkaniach z rodzicami - co 4-8 tygodni. Tryb konsultacji u
poszczególnych specjalistów opisany jest na stronie www.przystanszkraba.pl.
§3
Obowiązki Opiekuna
1. Opiekun dziecka zobowiązuje się do:
1) punktualnego przyprowadzania dziecka na zajęcia;
2) zapewnienia dziecku obuwia na zmianę, a w przypadku zajęć, podczas
których dzieci wychodzą poza budynek Przystani, zapewnienia im
odpowiedniego do pogody ubrania;
3) telefonicznego informowania terapeuty prowadzącego zajęcia o nieobecności
dziecka na zajęciach;
4) odwoływania zajęć w przypadku, gdy dziecko jest chore. W sytuacji, gdy u
dziecka podczas zajęć terapeutycznych pojawią się symptomy choroby (np.
gorączka, intensywny kaszel, duży katar), terapeuta ma prawo poprosić
Opiekuna o odebranie dziecka z zajęć. W takim przypadku Opiekun wnosi
opłatę za zajęcia jak za zajęcia, w których dziecko uczestniczyło.
5) zaopatrzenie dzieci w napoje i posiłki zgodnie z indywidualnym
zapotrzebowaniem dzieci.
§4
Obowiązki Ośrodka Terapeutycznego
1. Ośrodek zapewnia wykwalifikowaną kadrę, która ma obowiązek:
1) przygotowywania się do zajęć;
2) realizowania zajęć zgodnie z programem zajęć zamieszczonym na stronie;
3) udzielania Opiekunom dziecka rzetelnej informacji dotyczącej przebiegu
zajęć.
2. Na życzenie Opiekuna lub terapeuty prowadzącego zajęcia, odbyć się może
spotkanie terapeuty z Opiekunami dziecka, na którym omówione zostaną
szczegółowo postępy
i trudności dziecka.
3. Ośrodek nie zapewnia dzieciom posiłków w czasie trwania Zajęć.

§5
Opłaty



1. Opłata za Zajęcia ponoszone są zgodnie z cennikiem opłat znajdującym się
na stronie www.przystanszkraba.pl.
2. Opłaty za Zajęcia Opiekun dokonuje przelewem na konto Przystani Szkraba,
Bank Zachodni WBK 55 1090 2835 0000 0001 2319 6515 w terminie:
1) 7 dni od daty otrzymania mailowo rozliczenia za zajęcia indywidualne lub
zajęcia grupowe lub spotkania z rodzicami;
2) 7 dni od daty otrzymania mailowo potwierdzenia zapisu na Turnus - w
przypadku braku wpłaty w wyznaczonym terminie wykreślamy uczestnika
turnusu z listy chętnych.
3. Rozliczenie, o którym mowa w §5 ust. 2 pkt. 1 przesyłane jest Opiekunowi
drogą mailową do 5 dnia każdego miesiąca. Na podstawie ww. rozliczenia
wystawiana
jest faktura, która przekazywana jest Opiekunowi drogą mailową następnego
dnia
po doręczeniu rozliczenia.
4. Opiekun ma obowiązek potwierdzić otrzymanie rozliczenia i faktury do 7 dnia
każdego miesiąca lub poinformować Ośrodek o nieotrzymaniu faktury.
Potwierdzenie lub informacje o braku otrzymania faktury prosimy przesyłać na
adres mailowy: przystanszkraba@post.pl
5. W przypadku braku informacji zwrotnej przyjmuje się, że Opiekun nie wnosi
zastrzeżeń co do rozliczenia, a fakturę uważa się za dostarczoną.
§6
Odwoływanie zajęć
1. Zasady odwoływania zajęć indywidualnych.
1) W każdym miesiącu Opiekunowi przysługuje 1 bezpłatne odwołanie udziału
dziecka w zajęciach. Za pozostałe zajęcia Opiekun wnosi opłatę w wysokości
100% ceny, niezależnie od tego czy dziecko było obecne na zajęciach.
2) W przypadku, gdy dziecko objęte jest opieką więcej niż jednego specjalisty,
Opiekunowi przysługuje 1 bezpłatne odwołanie udziału dziecka w zajęciach
w miesiącu u każdego specjalisty. Za pozostałe zajęcia Opiekun wnosi opłatę
w wysokości 100% ceny, niezależnie od tego czy dziecko było obecne na
zajęciach.
2. Zasady odwoływania spotkań z rodzicami i konsultacji.
1) Odwołanie konsultacji i spotkania z rodzicami, które odbywa się w innym
terminie niż zajęcia terapeutyczne, następuje poprzez poinformowanie drogą
telefoniczną terapeuty, który prowadzi spotkanie, o swojej nieobecności,
najpóźniej do godziny 20.00 dnia poprzedzającego dzień, w którym ma się
odbyć spotkanie lub konsultacja. W przypadku konsultacji z psychiatrą
informacja o odwołaniu spotkania przekazywana jest do Office Managera
Przystani Szkraba. W przeciwnym wypadku Opiekun jest zobowiązany do



pokrycia opłaty jak za spotkanie, które się odbyło.
2) Jeżeli spotkanie z rodzicami odbywa się w terminie zajęć terapeutycznych
stosuje się zasady odwołań dotyczące tychże zajęć.
3. Zasady odwoływania zajęć grupowych i mini TUSów.
W każdym miesiącu Opiekunowi przysługuje 1 bezpłatne odwołanie udziału
dziecka
w zajęciach. Za pozostałe zajęcia Opiekun wnosi opłatę w wysokości 100%
ceny, niezależnie od tego czy dziecko było obecne na zajęciach.
4. Zasady odwoływania zajęć DIAD.
1) W każdym miesiącu Opiekunowi przysługuje 1 bezpłatne odwołanie udziału
dziecka w zajęciach. Za pozostałe zajęcia Opiekun wnosi opłatę w wysokości
100% ceny, niezależnie od tego czy dziecko było obecne na zajęciach.
2) W przypadku, gdy jedno z dzieci nie jest obecne na zajęciach, terapeuta/ci
realizuje/ą zajęcia indywidualne z dzieckiem, które stawiło się na umówione
zajęcia.
3) Ze względu na szczególny charakter zajęć (zajęcia odbywają się w parach),
Opiekunowie zapisując dziecko na zajęcia akceptują ryzyko związane z tym,
że drugi uczestnik zajęć może na zajęciach się nie pojawić, w związku z czym
wyrażają zgodę na przeprowadzenie zajęć indywidualnych z dzieckiem
w przypadku, o którym mowa powyżej.
§7
Rezygnacja z zajęć – dotyczy również rezygnacji z turnusów wakacyjnych
1. Po zapisaniu się na turnus wakacyjny istnieje możliwość rezygnacji z turnusu
na przedstawionych poniżej warunkach:
1) bezpłatnego zrezygnowania z udziału w turnusie, jeżeli Opiekun zgłosi
rezygnację z zajęć na 30 dni przed rozpoczęciem turnusu;
2) w przypadku zgłoszenia rezygnacji z zajęć w terminie do 14 dni
przed rozpoczęciem turnusu Opiekun ponosi 50 % kosztów za turnus;
3) w przypadku zgłoszenia rezygnacji z zajęć w terminie krótszym niż 14 dni
przed rozpoczęciem turnusu Opiekun ponosi 100 % kosztów za turnus.
2. Rozwiązanie współpracy w zakresie prowadzenia zajęć indywidualnych
lub grupowych może nastąpić:
1) z końcem roku kalendarzowego;
2) na wniosek każdej ze stron z zachowaniem 1-miesięcznego okresu
wypowiedzenia;
3) ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niewywiązania się którejś ze
stron
z postanowień niniejszego regulaminu.
§8
Terminy prowadzenia zajęć



1. Zajęcia indywidualne i grupowe odbywają się w okresie od września do
czerwca.
2. Turnusy wakacyjne odbywają się w miesiącach lipiec - sierpień.

Ośrodek terapeutyczny Przystań Szkraba s.c.
Maja Szymor, Maria Skrzypiec Sjöholm


