REGULAMIN
uczestnictwa w kursie Terapia Integracji Sensorycznej wg Ayres®

I Przepisy ogólne
§1
Przez użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia należy rozumieć:
Organizator –Reha Plus Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Sp.K.
/zwany dalej Organizatorem/ z siedzibą w Krakowie przy ul. Tuchowskiej 6B, 30-618
Kraków, zarejestrowana pod nr KRS: 0000659759 w Sądzie Rejonowym dla KrakowaŚródmieścia, posiadająca nr NIP: 679-299-21-89, nr. tel:12 650 93 70, mail:
centrum@fizjoterapia.pl
Zgłaszający – osoba wypełniająca formularz zgłoszeniowy celem zapisania się na Kurs.
Uczestnik – osoba zakwalifikowana do uczestnictwa w Kursie tj. zarówno Konsument
w rozumieniu art. 22 k.c., jak i osoba prowadząca własną działalność gospodarczą bądź
zawodową.
Kurs – Kurs Terapia Integracji Sensorycznej wg Ayres®
§2
Celem Kursu jest:
1. Zaznajomienie Uczestników Kursu z pracą w koncepcji Terapia Integracji
Sensorycznej wg Ayres®.
2. Umożliwienie Uczestnikom Kursu nabycia praktycznych doświadczeń w pracy
z pacjentem.
3. Rozwój umiejętności i kompetencji Uczestników związanych z oceną stanu pacjenta.
4. Przygotowanie Uczestników do samodzielnej pracy zgodnie z koncepcją Integracji
Sensorycznej.

§3
1. Regulamin określa ogólne zasady organizacji, rekrutacji i przebiegu Kursu oraz prawa
i obowiązki jego Organizatora oraz Uczestników. Regulamin stanowi o warunkach
Umowy o organizację Kursu zawartej przez Organizatora z Uczestnikiem.
2. Treść regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej Organizatorahttp://www.fizjoterapia.pl, jak również przesyłana w formie elektronicznej
Zgłaszającym się.
3. Umowa zostaje zawarta pomiędzy Stronami z chwilą uiszczenia przez Uczestnika
zaliczki, o której mowa w §13 Regulaminu, pod warunkiem przesłania przez
Uczestnika dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia,
rocznej praktyki zawodowej (praca z dziećmi), informacji o specjalizacji lub dziedzinie
w jakiej się pracuje oraz życiorysu z ukończonymi szkoleniami.
4. Szczegółowe informacje dotyczące:
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a. Terminu kursu
b. Instruktorów prowadzących
c. Łącznej cenie kursu, terminie i sposobie jej zapłaty
zostają przesłane Uczestnikowi drogą elektroniczną.
II Przeciwwskazania do udziału w Kursie
§4

Przeciwwskazania do uczestnictwa w Kursie stanowi:
1 Ciąża w każdym stadium zaawansowania. Jeżeli Uczestnik zdecyduje się na udział w
Kursie, zobowiązany jest do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego o braku
przeciwwskazań do uczestnictwa.
2 Istnienie innych przeciwwskazań zdrowotnych (psychicznych i fizycznych), a w
szczególności ograniczeń w aparacie ruchowym, które uniemożliwiają lub w znacznym
stopniu utrudniają pracę fizjoterapeutyczną w koncepcji Integracji Sensorycznej
(zwłaszcza mając na uwadze bezpieczeństwo pacjentów).
§5
Organizator Kursu nie weryfikuje występowania u Uczestników ewentualnych
przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie przed rozpoczęciem Kursu. Każdy
z Uczestników winien odpowiedzialnie, uwzględniając bezpieczeństwo i dobro pacjentów
jako najwyższą wartość, rozważyć przed przystąpieniem do Kursu czy jego stan zdrowia
pozwala mu na uczestnictwo w Kursie obejmującym pracę fizjoterapeutyczną
z pacjentami. Uczestnik dokonuje tej oceny na własną odpowiedzialność.
§6
W przypadku wystąpienia u Uczestnika przeciwwskazań zdrowotnych zagrażających
bezpieczeństwu pacjentów w trakcie trwania Kursu, Organizator zastrzega sobie prawo do
odsunięcia Uczestnika od udziału w zajęciach praktycznych z pacjentami. Uczestnik może
uczestniczyć nadal w pozostałych częściach Kursu, a także w części praktycznej Kursu w
charakterze obserwatora. Uczestnikowi w takiej sytuacji nie przysługują żadne roszczenia
finansowe względem Organizatora.
§7
Brak przeciwwskazań zdrowotnych jest potwierdzany przez Uczestników poprzez
zgłoszenie udziału w Kursie i zapłatę zaliczki.

III Zasady naboru Uczestników/odpłatność
§8
Uczestnikami Kursu mogą być zarówno Konsumenci tj. osoby fizyczne dokonujące
z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością
gospodarczą lub zawodową (art.22 Kodeksu Cywilnego), jak i osoby prowadzące własną
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działalność gospodarczą. Następujące punkty niniejszego regulaminu: § 19 ma
zastosowanie wyłącznie do Konsumentów.
§9

Warunkiem koniecznym uczestnictwa w Kursie jest legitymowanie się dyplomem (doktor,
magister, licencjat, technik) fizjoterapeuty, logopedy, terapeuty zajęciowego,
ergoterapeuty lub lekarza. Wymagane jest ponadto ukończenie jednorocznego stażu pracy
z dziećmi w dziedzinie pediatrii, pediatrii socjalnej.
§ 10
Udział w Kursie jest płatny.
§ 11
Ilość miejsc w szkoleniu jest ograniczona. O przyjęciu na Kurs decyduje wpłata zaliczki
oraz przesłanie wymaganych dokumentów w terminie wskazanym przez Organizatora.
§ 12
Potwierdzenie uczestnictwa w Kursie oraz dopełnienie formalności związanych z kursem
jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych na potrzeby Kursu, jak
również akceptacją treści niniejszego Regulaminu.
§ 13
Po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa Organizator przesyła zainteresowanemu na
adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu, potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia
wraz z numerem konta bankowego w celu dokonania wpłaty zaliczki w wysokości 300 zł
(trzysta złotych), informację o przesłaniu dokumentów potwierdzających posiadanie
wymaganego wykształcenia oraz rocznego doświadczenia zawodowego. Zainteresowany
ma 7 dni od momentu otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia na dokonanie
wpłaty zaliczki oraz przesłanie dokumentów. W razie niespełnienia tego obowiązku w
terminie Organizator wysyła na adres poczty elektronicznej informację o odmowie
przyjęcia na Kurs.
§ 14
Po wpływie zaliczki na konto Organizatora oraz wymaganych dokumentów, Organizator
przesyła, na adres poczty elektronicznej Uczestnika, potwierdzenie wpisu na listę
Uczestników.
§ 15
Pozostałą wpłatę za Kurs należy uiścić na konto Organizatora do 6 tygodni przed
planowym terminem rozpoczęciem Kursu, pod rygorem skreślenia z listy Uczestników
Kursu.
§ 16
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Kurs składa się z czterech modułów. O zakwalifikowaniu na kolejny moduł szkolenia
decyduje wpłata zaliczki w wysokości 300zł na 10 tygodni przed rozpoczęciem Kursu oraz
wpłaty końcowej zgodnie z informacją zawartą w § 15.
IV Rezygnacja uczestnika z udziału w Kursie
§ 17
1. Zarówno brak rozpoczęcia uczestnictwa w Kursie jak i zaprzestanie uczęszczania na
zajęcia przez Uczestnika nie stanowi rezygnacji z Kursu w rozumieniu niniejszego
Regulaminu, nie stanowi podstawy do żądania zwrotu całości ani części uiszczonego przez
Uczestnika wynagrodzenia za Kurs. Strony pozostają związane umową a Uczestnik ma
możliwość uczestnictwa w Kursie na każdym jego etapie, z zastrzeżeniem par 17 pkt 2.
2. Uczestnik, który przekroczył limit nieobecności określony w § 34 zachowuje prawo
do udziału w zajęciach praktycznych wyłącznie w charakterze Obserwatora. Zakres
możliwości udziału w poszczególnych zajęciach praktycznych z pacjentami, w sytuacji
określonej w par 17 pkt 1 zostaje każdorazowo określony przez Organizatora po
konsultacji z Instruktorami prowadzącymi zajęcia (ze względu na konieczność
zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom).
3. Uczestnik, który przekroczył limit nieobecności określony w § 34 , również w przypadku
choroby, jest zobowiązany do odrobienia zajęć po wcześniejszym ustaleniu szczegółów z
Instruktorem prowadzącym.
4. Przy rezygnacji z danego Kursu, Uczestnik powinien wrócić na szkolenie w czasie 1 roku
od rezygnacji. Jeżeli powrót na szkolenie w tym czasie nie będzie możliwy, przepada
możliwość powrotu a Uczestnik musi rozpocząć Kurs od początku. Odstępstwem od tej
reguły jest złożenie przez Uczestnika podania o przedłużenie okresu przerwy w szkoleniu z
wyjaśnieniami i zaświadczeniami o przyczynie nieobecności.
5. Zgłoszenie do ponownego przyjęcia na szkolenie powinno zostać złożone jak najwcześniej,
ale nie później niż 6 tygodni przed rozpoczęciem Kursu. Jeżeli termin zgłoszenia nie
zostanie zachowany, Uczestnikowi może zostać zaproponowany inny termin Kursu.
§ 18
1. Przed rozpoczęciem Kursu Uczestnik ma możliwość zrezygnowania z Kursu.
Oświadczenie o rezygnacji z Kursu Uczestnik jest zobowiązany złożyć w formie pisemnej
złożonej do Organizatora. Datą złożenia rezygnacji jest dzień wpływu rezygnacji.
2. Jeżeli Uczestnik złoży rezygnacje z uczestnictwa w Kursie Organizator uprawniony jest do
naliczenia kosztów rezygnacji z kursu, których wysokość zależna jest od terminu jaki
pozostał do rozpoczęcia kursu.
3. Koszty rezygnacji z uczestnictwa w Kursie wynoszą za osobę:
a. 100,00 złotych - w razie skutecznego złożenia rezygnacji przez Uczestnika od
momentu zapisu do 6 tygodni przed rozpoczęciem Kursu
b. 50%- wpłaconej sumy w razie skutecznego złożenia rezygnacji przez Uczestnika
od momentu 6 tygodni do 4 tygodni przed rozpoczęciem Kursu
c. 100%- wpłaconej sumy w razie skutecznego złożenia rezygnacji przez Uczestnika
od momentu 4 tygodni przed rozpoczęciem Kursu
4. Pozostałą kwotę, Uczestnik może przenieść na inny wskazany przez siebie Kurs. Istnieje
również możliwość wskazania Uczestnika Zastępczego. W przypadku gdy zostanie
zawarta umowa z Uczestnikiem Zastępczym wskazanym przez Uczestnika, Organizator
zwraca Uczestnikowi całość uiszczonej wpłaty za Kurs.
5. W wypadku choroby potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim (tzn. L-4) kwota wpłacona
na Kurs zostaje przekazana na poczet innego, wybranego szkolenia odbywającego się u
Organizatora.
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§ 19
1.Zgodnie z regulacją art.27, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,
Uczestnikowi będącemu Konsumentem przysługuje uprawnienie do odstąpienia
od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podawania przyczyny, poprzez złożenie
Organizatorowi oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
2.Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w formie pisemnej bądź
poprzez przesłanie w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej Organizatora.
3. W przypadku odstąpienia umowę uważa się za niezawartą.
4. W przypadku odstąpienia od umowy w formie elektronicznej na adres poczty
elektronicznej Organizatora Organizator niezwłocznie prześle konsumentowi na trwałym
nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
5.Odstąpienie od umowy, o którym umowa w poprzednim punkcie może odbywać się według
następującego wzoru:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy
wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat Reha Plus Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Sp.K. z siedzibą
w Krakowie przy ul. Tuchowskiej 6B, 30-618 Kraków, nr. tel: 12 650 93 70, adres mail:
centrum@fizjoterapia.pl]
– Ja/My( *) niniejszym informuję/informujemy( *) o moim/naszym odstąpieniu od
umowy o świadczenie następującej usługi( *)
– Data zawarcia umowy( *) /odbioru( *)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) –
- Data

V Odwołanie kursu
§ 20
W razie niewystarczającej ilości dokonanych wpłat na 2 tygodnie przed rozpoczęciem
kursu, Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania kursu bez roszczeń finansowych
Uczestników. Wpłacone kwoty są wówczas zwracane wszystkim Uczestnikom Kursu lub
przenoszone na inny kurs prowadzony przez Organizatora w zależności od woli
Uczestników.

§ 21
W razie niemożności zorganizowania Kursu z przyczyn niezależnych od Instruktora
prowadzącego (choroba lub inne zdarzenia losowe) Organizator zastrzega sobie
możliwość odwołania Kursu lub zmiany Instruktora prowadzącego na Instruktora o
takich samych kwalifikacjach.
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§ 22
W sytuacjach nadzwyczajnych (takich jak np. zmiana wymagań dotyczących organizacji
Kursu) pociągających ze sobą zwiększenie kosztów zorganizowania Kursu, Organizator
zastrzega sobie możliwość zmiany ceny Kursu – nie później jednak,
niż na 6 tygodni przed rozpoczęciem zajęć. W przypadku zmiany ceny kursu uczestnik
może odstąpić od umowy w ciągu 14 dni. Odstąpienie wymaga zachowania formy
pisemnej.
§ 23
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przerwania Kursu w trakcie jego
trwania w przypadku zaistnienia zagrożenia zdrowia lub życia Uczestników
spowodowanego przez siłę wyższą.
Siła wyższa oznacza każde zdarzenie uniemożliwiające wykonanie zobowiązania,
pozostające poza kontrolą stron, którego strony nie mogły przewidzieć w chwili rekrutacji
i któremu nie można było zapobiec, w tym między innymi działanie sił przyrody, stan
wyjątkowy, stan wojenny, nowe ustawodawstwo lub decyzje administracyjne, awarie
techniczne mające wpływ na wykonanie niniejszej umowy, i/lub wszelkie inne zdarzenia
podobnej natury.
VI Przebieg kursu
§ 24
W ramach szkolenia Organizator zapewnia poczęstunek, w przerwach między wykładami.
§ 25
Obowiązkowe wyposażenie Uczestnika Kursu (nabywane we własnym zakresie) stanowią
przybory do pisania, zmienne obuwie sportowe, elegancki strój sportowy.
VII Obowiązki uczestnika Kursu
§ 26
Uczestnik jest zobowiązany do regularnego i punktualnego uczestnictwa w zajęciach.

§ 27
Uczestnik Kursu jest odpowiedzialny finansowo za spowodowane przez niego szkody
w trakcie szkolenia i zobowiązany do pokrycia strat w ciągu 14 dni od ich wyrządzenia.

§28
Uczestnik Kursu zobowiązuje się przestrzegać niniejszy regulamin od momentu wysłania
formularza zgłoszeniowego do Organizatora. Nie przestrzeganie niniejszego Regulaminu
może wiązać się z natychmiastowym skreśleniem z listy Uczestników.
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VIII Obowiązki Organizatora Kursu
§ 29
Organizator jest zobowiązany do dołożenia najwyższej staranności w celu zapewnienia
prawidłowego przebiegu Kursu oraz zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług.
§ 30
Zapewnienia warunków pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy
w trakcie trwania szkolenia.
§ 31
Przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
§ 32
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w miejscu szkolenia
w trakcie i po zakończonym Kursie.

IX Wydalenie z Kursu
§ 33
Uczestnik może zostać wydalony z kursu przez Organizatora bez zwrotu kosztów udziału
w Kursie w następujących sytuacjach:
1. Pozostawanie na zajęciach pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
w trakcie Kursu.
2. Nagrywanie, filmowanie i fotografowanie zajęć i materiałów bez zezwolenia
Instruktora.
3. Agresywne albo niestosowane zachowanie wobec Instruktora, pozostałych
Uczestników oraz pacjentów poddawanych oddziaływaniom.
4. Wszelkie inne zachowania zagrażające bezpieczeństwu i komfortowi pacjentów
poddawanych oddziaływaniom.
5. Wystąpienie przeciwwskazań zdrowotnych uniemożliwiających bezpośredni kontakt
z pacjentem (Uczestnik zachowuje prawo do udziału w części teoretycznej, nie
wymagającej pełnej sprawności fizycznej, a także części praktycznej jako obserwator).

X Warunki otrzymania certyfikatu
(według wzoru opracowanego na podstawie przepisów GSID®)
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§ 34
Warunkiem otrzymania certyfikatu jest pełne uczestnictwo w Kursie (Uczestnik może opuścić
łącznie 10% godzin z przewidzianych na dany kurs i nie więcej niż 4 godziny zegarowe z
każdego modułu) oraz pozytywne zdanie obu egzaminów: teoretycznego oraz praktycznego.

XI Egzamin końcowy
§ 35
Egzamin końcowy Kursu podstawowego odbywa się zgodnie z aktualnymi wytycznymi
GSID® (Niemieckie i Międzynarodowe Towarzystwo Integracji Sensorycznej).
§ 36
Warunkiem koniecznym przystąpienia do egzaminu końcowego jest ukończenie Kursu
podstawowego Terapii Integracji Sensorycznej wg Ayres® w wymiarze minimum 90%
pełnego czasu trwania kursu.
§ 37
Przystąpienie do egzaminu jest dobrowolne.
§ 38
Uczestnik, który nie przystąpi do egzaminu końcowego, otrzymuje jedynie zaświadczenie o
odbyciu Kursu bez prawa używania tytułu „Terapeuta Integracji Sensorycznej“.
§ 39
Egzamin końcowy uważa się za zdany po zaliczeniu egzaminu pisemnego, ustnego oraz
praktycznego sprawdzającego czy treści przekazane podczas szkolenia zostały zrozumiane i
czy mogą być przedłożone na samodzielną pracę w gabinecie.
§ 40
Przez przystąpienie do egzaminu uczestnik dobrowolnie poddaje się ocenie Komisji
Egzaminacyjnej pod przewodnictwem Instruktora prowadzącego Kurs .
§ 41
Wyniki egzaminu są wiążące zarówno dla uczestnika kursu, jak i dla Komisji.
W związku z powyższym, ocena merytoryczna pracy uczestnika kursu - dokonana przez
Komisję - nie może być podważona.
§ 42
Egzamin przeprowadzany jest przez osobę posiadającą uprawnienia.
§ 43
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Komisja Egzaminacyjna zastrzega sobie prawo rejestrowania przebiegu egzaminu
praktycznego z zakresu fizjoterapii na nośnikach elektronicznych /np. kamera video/.
§ 44
Po pomyślnym zdaniu egzaminów, uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia Kursu, który
uprawnia do samodzielnego leczenia zgodnie z koncepcją SI oraz nabywa prawo do
używania tytułu: „Certyfikowanego Terapeuty Integracji Sensorycznej“ .
§ 45
Certyfikat nie uprawnia do pracy jako nauczyciel koncepcji Integracji Sesorycznej.
§ 46
W przypadku nie zdania egzaminu końcowego Uczestnik otrzyma zaświadczenie o
uczestnictwie oraz może ubiegać się o ponowne przystąpienie do egzaminu
poprawkowego.
§ 47
Ewentualny egzamin poprawkowy musi być przeprowadzony przez Instruktora
prowadzącego Kurs, w którym dana osoba uczestniczyła. Ponowne przystąpienie
do egzaminu końcowego może nastąpić tylko i wyłącznie w czasie trwania sesji
egzaminacyjnej kolejnej edycji Kursu.
§ 48
Uczestnik ma prawo do dwukrotnego złożenia poprawkowego egzaminu końcowego.

§ 49
1. Jeśli uczestnik Kursu nie zda egzaminu końcowego na zakończenie trwania Kursu
oraz w dwóch terminach poprawkowych, musi powtórzyć cały Kurs ponownie opłacając
szkolenie.
Postanowienia końcowe
§ 50
Wszelkie protesty i reklamacje będą przyjmowane przez Organizatora wyłącznie w formie
pisemnej i rozpatrywane do 21 dni od daty ich otrzymania. Odpowiedź na reklamację/
protest zostaje przez Organizatora wysłana Uczestnikowi w formie elektronicznej na adres
e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym.
§ 51
Wszelkie spory mogące powstać na tle niniejszego Regulaminu, Strony będą starały się
rozwiązać polubownie. W przypadku niemożności rozwiązania sporu na tej drodze Strony
poddają taki spór pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego miejscowo dla siedziby strony
pozwanej.
§ 52
9

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu mają
zastosowanie obwiązujące przepisy prawa a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

Uczestnik Kursu Terapia Integracji Sensorycznej wg Ayres ® oświadcza, że zapoznał się
z powyższym regulaminem co potwierdza własnoręcznym podpisem:

..................................…….................
(czytelny podpis)

.....................................…….............
( miejscowość, data)
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