www.martusowydomek.pl tel: 664 600 261

Regulamin wakacyjnych turnusów Treningu Umiejętności
Społecznych 2022
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Turnusów TUS jest firma Studio Psychologiczne Marta Głowacka.
NIP: 527-251-43-59.
2. Cykl zajęć zwany dalej „Turnusem” trwa 5 dni w godzinach podanych w harmonogramie.
3. Turnusy odbywają się w Płocku, ul. Spółdzielcza 17 (wejście od ul. Maneżowej). W przypadku
chęci realizacji części zajęć w innej lokalizacji (np. wyjście do sklepu), Organizator musi
każdorazowo poinformować rodziców o takim zamiarze.
4. Turnusy prowadzone są w małych grupach - od 4 do 8 osób.
5. W przypadku, gdyby nie zebrała się wystarczająca liczba osób, organizator zaproponuje zajęcia
w mniejszych grupach lub indywidualne- do ustalenia z rodzicem lub zwróci koszty za udział
turnusie w ciągu 7 dni od decyzji o anulowaniu turnusu.
6. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych i doświadczonych terapeutów.
7. Zadaniem terapeuty jest dołożenie wszelkich starań, aby dziecko czuło się podczas zajęć
bezpiecznie i swobodnie.
8. Terapeuta odpowiada za dzieci tylko w trakcie prowadzonych przez siebie zajęć, przed i po
zajęciach za dziecko odpowiadają rodzice/opiekunowie.
9. Rodzice zobowiązują się do punktualnego i systematycznego przyprowadzania dziecka na
zajęcia.
10. W przypadku nieobecności dziecka na poszczególnych zajęciach opłata nie zostaje
pomniejszana.
11. Każdego dnia Turnusu po zajęciach, terapeuta prowadzący zajęcia, może przekazać ważne
informacje dotyczące zachowania dziecka podczas zajęć lub poprosić o zwrócenie uwagi na pewne
sytuacje w domu. Po zakończonym Turnusie istnieje możliwość umówienia się na rozmowę
podsumowującą pracę nad trudnościami dziecka na Turnusie ze wskazówkami do dalszej pracy.
12. Na prośbę rodziców, terapeuta prowadzący wydaje w ciągu 14 dni pisemną opinię dot.
zachowania dziecka podczas Turnusu. Opłata za wydanie opinii wynosi 70 zł.

§2
Płatności
1. Cena udziału dziecka w Turnusie wynosi 550zł. Dla stałych klientów Studia Psychologicznego
Marta Głowacka rabat- 50zł.
2. Po dokonaniu zgłoszenia udziału w Turnusie, na adres mailowy rodzica wysyłane są dane na
podstawie których dokonywana jest opłata.
3. Dokonanie wpłaty jest gwarancją miejsca na Turnusie i oznacza akceptację postanowień
regulaminu.
4. Wpłat należy dokonywać najpóźniej na 10 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem zajęć- na
konto:
Studio Psychologiczne Marta Głowacka
54 1090 1333 0000 0001 3250 2523

§3
Rezygnacja
1.

Rezygnacja

z

uczestnictwa

w

Turnusie

jest

możliwa

drogą

mailową:

studiopsychologiczne@gabinetus.pl bądź telefoniczną: 664 600 261
2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Turnusie do 7 dni przed datą jego rozpoczęcia,
Organizator zwróci rodzicom uczestnika pełną kwotę, o ile została ona wpłacona.
3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie późniejszym niż 7 dni przed dniem
rozpoczęcia turnusu, Organizator nie zwróci kwoty wpłaconej za udział w Turnusie.
4. Jeśli podczas zajęć u dziecka pojawią się zachowania agresywne, niszczycielskie lub inne
zachowania zagrażające bezpieczeństwu jego, terapeutów lub pozostałych uczestników,
Organizator ma prawo odmówić dalszego udziału dziecka w turnusie, bez zwrotu opłaty za udział
w Turnusie. Decyzja taka zostanie wydana na piśmie.
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