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Regulamin uczestnictwa w działaniu “Warsztaty Umiejętności Społecznych”
semestr wiosenny 2022
1. Organizatorem działania jest Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Bullerbyn
prowadzona przez Fundację Bullerbyn na rzecz wspólnoty dzieci i dorosłych.
2. Działanie dedykowane jest dzieciom i młodzieży w wieku 6-14 lat.
3. Zajęcia odbywają się w lokalu Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Bullerbyn przy
Al. Wyzwolenia 7 w Warszawie. Fundacja zastrzega sobie możliwość zmiany lokalizacji zajęć.
4. Opis działania (grupy i terminy)
a. Czas trwania pojedynczych zajęć: 90 minut
b. Liczba zajęć wynosi: 15 zajęć
c. Grupy:
■ grupa I, dla dzieci w wieku 8-9 lat, uczniów klas 2-3 szkoły podstawowej, termin zajęć:
poniedziałki, w godzinach 16:00 – 17:30
■ grupa II, dla dzieci w wieku 12-14 lat, uczniów klas 7-8 szkoły podstawowej oraz 1. klasy
szkoły ponadpodstawowej, termin zajęć: poniedziałki, w godzinach 18:00 -19:30
■ grupa III, dla dzieci w wieku 9-10 lat, uczniów klas 3-4 szkoły podstawowej, termin zajęć:
wtorki, w godzinach 16:00 – 17:30
■ grupa IV, dla dzieci w wieku 10-11 lat, uczniów klas 5-6 szkoły podstawowej, termin zajęć:
wtorki w godzinach 18:00 -19:30
■ grupa V, dla dzieci w wieku 6-8 lat, uczniów klas 0-2 szkoły podstawowej, termin zajęć:
środy w godzinach 16:00 – 17:30
5. Zapisy na zajęcia.
a. Zapisy na zajęcia poprzedzone są konsultacją psychologa z rodzicem/opiekunem prawnym
(dalej w tekście rodzicem). W uzasadnionych przypadkach może być konieczna dodatkowa
konsultacja z dzieckiem. Celem konsultacji jest poznanie mocnych stron dziecka oraz obszarów
w rozwoju wymagających wsparcia. Konsultacja jest płatna osobno.
b. Po konsultacji rodzice są informowani o zakwalifikowaniu dziecka do grupy lub jest
proponowana inna forma wsparcia rozwoju dziecka.
c. Uczestnicy, którzy brali udział w Warsztatach Umiejętności Społecznych w NPPP Bullerbyn w
semestrze bezpośrednio poprzedzającym obecną edycję są zwolnieni z konsultacji.
d. Fundacja zastrzega sobie możliwość rezygnacji z udziału dziecka w zajęciach, jeżeli na
podstawie obserwacji dziecka podczas trzech pierwszych zajęć, okaże się, że trudności dziecka
wykraczają poza cel zajęć. W takiej sytuacji, podczas bezpłatnej konsultacji z rodzicem,
zostaną zaproponowane inne, adekwatne formy wsparcia dziecka i rodziny. Fundacja dokona
zwrotu kwoty w wysokości proporcjonalnej do liczby niewykorzystanych zajęć.
6. Opłaty za konsultacje - zgodnie z cennikiem na stronie www Poradni.
7. Opłata za uczestnictwo w Działaniu.
a. Opłata za uczestnictwo w Działaniu wynosi 1650 zł.
b. Zarezerwowanie miejsca następuje poprzez dokonanie wpłaty zaliczki w wysokości 200 zł, w
ciągu 3 dni po otrzymaniu od Fundacji informacji o dostępności miejsca i zakwalifikowania do
uczestnictwa w Działaniu. Przystąpienie do uczestnictwa w Działaniu następuje poprzez
dokonanie wpłaty pozostałej kwoty najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem zajęć (zgodnie z
OWU pkt. 3.2.2.)
c. W tytule przelewu należy podać: WUS [imię i nazwisko Uczestnika]
8. Rezygnacje i odstąpienie od uczestnictwa w Działaniu.
a. Zasady rezygnacji i odstąpienia od uczestnictwa w Działaniu zawiera OWU (pkt.5).
b. Koszty manipulacyjne dotyczące pkt. 5.2.2 OWU wynoszą 200 zł.
9. Ogólne Warunki Uczestnictwa w działaniach NPPP Bullerbyn są nieodłączną częścią niniejszego
Regulaminu.
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10. Zasady i wskazówki
a. Na zajęcia może przychodzić tylko uczestnik zdrowy, bez objawów wskazujących na infekcję
dróg oddechowych, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie ani nie przebywają w
izolacji w warunkach domowych. Przez objawy infekcji dróg oddechowych rozumie się
podwyższoną temperaturę ciała, ból głowy i mięśni, ból gardła, kaszel, duszności i problemy
z oddychaniem, uczucie wyczerpania, brak apetytu.
b. Prosimy o przychodzenie 5 -10 min. przed rozpoczęciem zajęć.
c. Do momentu przejęcia dziecka przez osoby prowadzące warsztaty, dzieci pozostają pod opieką
rodziców.
d. Przed każdymi zajęciami zostanie dzieciom zmierzona temperatura. W przypadku
podwyższonej temperatury, dziecko nie będzie mogło uczestniczyć w zajęciach.
e. Podczas odprowadzania dzieci na PIERWSZE zajęcia, dopuszczalne jest wchodzenie opiekunów
do hallu lokalu, z zachowaniem zasady: 1 opiekun na dziecko, przy zachowaniu dystansu
społecznego i w maseczce. Przed kolejnymi zajęciami, osoby prowadzące będą witać dzieci
przy wejściu do lokalu.
f. Podczas zajęć nie ma możliwości skorzystania z poczekalni Poradni.
g. Prosimy o punktualne odbieranie dzieci z zajęć i oczekiwanie na dziecko przez wejściem do
lokalu.
h. Podczas trwania zajęć dzieci nie używają telefonów komórkowych.
i. Ważne jest, aby dziecko uczestniczyło we wszystkich zajęciach, regularna obecność to szansa
na ćwiczenie ważnych umiejętności. Nieobecność jednego dziecka ma znaczenie dla całej
grupy, dynamiki spotkania. W sytuacji, kiedy dziecko z powodu choroby lub innego wydarzenia
nie może uczestniczyć w zajęciach prosimy o wcześniejszą informację.
j. Czas po zajęciach warto poświęcić dziecku, zachęcamy, aby to dzieciom pozostawić inicjatywę
co do opowiadania o zajęciach, nadmierne wypytywanie może przynieść odwrotny skutek. Jeśli
wydarzy się coś, o czym rodzic powinien wiedzieć (coś niepokojącego lub szczególnie ważnego
dla dziecka), prowadzący porozmawiają z rodzicem o tym po zajęciach.
k. Zarówno w trakcie cyklu jak też po zajęciach możliwa jest konsultacja z psychologiem (płatna
wg cennika poradni).

