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00-572 Warszawa, al. Wyzwolenia 7, e-mail: poradnia@bullerbyn.pl
Organ prowadzący: Fundacja Bullerbyn na rzecz wspólnoty dzieci i dorosłych
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Regulamin uczestnictwa w działaniu
“Razem raźniej! Letnie warsztaty umiejętności społecznych”
1.

Organizatorem działania jest Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Bullerbyn prowadzona
przez Fundację Bullerbyn na rzecz wspólnoty dzieci i dorosłych.

2.

Działanie podlega zgłoszeniu do Mazowieckiego Kuratorium Oświaty

3.

Zajęcia odbywają się w lokalu Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Bullerbyn przy Al.
Wyzwolenia 7 w Warszawie.

4.

Uczestnicy działania muszą być zdrowi oraz nie mieli kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie
14 dni przez rozpoczęciem wypoczynku.

5.

Na Działanie składają się:
a. Warsztaty dla dzieci od poniedziałku do piątku w godz. 8:30/9:00 - 14:00, prowadzone przez 2
psychologów lub psychoterapeutów i opcjonalnie 1-2 stażystów,
b. Drugie śniadanie,
c. Ubezpieczenie NNW dziecka,

6.

Grupy i terminy



7.

GRUPA I, 11-15.07.22, dla dzieci w wieku 10-12 lat
GRUPA II, 15-18.08.22, dla dzieci w wieku 8-10 lat

Plan dnia






08:30 – 09:00 Przyjazd dzieci.
09:10 – 09:30 Krąg otwierający dzień
09:30 – 10:00 Drugie śniadanie
10:00 – 13:30 Gry i zabawy w lokalu Poradni oraz na świeżym powietrzu,
13.30 – 14.00 Krąg na zakończenie dnia.

8.

Zapisy na zajęcia.
a. Zapisy na zajęcia poprzedzone są konsultacją psychologa z rodzicem. W uzasadnionych
przypadkach może być konieczna dodatkowa konsultacja z dzieckiem. Celem konsultacji jest
poznanie mocnych stron dziecka oraz obszarów w rozwoju wymagających wsparcia.
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 niniejsze działanie 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.

9.

Opłaty za konsultacje i inne.
a.
b.
c.

d.

Konsultacja z rodzicem - 130 zł /50 min.
Konsultacja indywidualna z dzieckiem -130 zł/50 min.
Konsultacja zwrotna z rodzicem po zakończeniu warsztatów (omówienie funkcjonowania dziecka
podczas zajęć, wniosków i wskazówek dla rodziców) - na życzenie rodziców, koszt 130 zł/50 min.
(do 1 miesiąca po zakończeniu zajęć).
Pisemna informacja o funkcjonowaniu dziecka podczas zajęć (na życzenie rodzica) - 130 zł (do 1
miesiąca po zakończeniu zajęć).

10. Opłata za uczestnictwo w Działaniu.
a. Opłata za uczestnictwo w Działaniu wynosi 1200 zł.
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b.

Wpłata zaliczki w wysokości 300 zł powinna nastąpić najpóźniej w ciągu 3 dni po otrzymaniu od
Fundacji informacji o dostępności miejsca i zakwalifikowania do uczestnictwa w Działaniu (zgodnie
z OWU pkt. 3.2.2),

c.

Wpłata pozostałej kwoty powinna nastąpić najpóźniej w terminie do dnia: 20.06.2022 - grupa I,
25.07.2022 - grupa II (zgodnie z OWU pkt. 3.2.2).

d.

W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko Uczestnika - RR22

11. Najpóźniej w pierwszym dniu zajęć należy dostarczyć osobiście wypełnioną Kartę Kwalifikacyjną
Uczestnika,
12. Rodzice udostępniają w Karcie kwalifikacyjnej numery telefonów zapewniające szybką komunikację w
związku z potencjalną proceduralną koniecznością niezwłocznego odebrania dziecka z Placówki.
13. Przyprowadzanie dziecka na zajęcia i odbieranie po zajęciach
a. Zajęcia rozpoczynamy o godzinie 9:00, dziecko można przywieźć w godzinach 8:30 - 9:00.
b. Prosimy o punktualne przywożenie i odbieranie dzieci z zajęć.
14. W przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel,
katar, duszności) rodzice zobowiązują się do niezwłocznego – do 1,5 godziny – odbioru dziecka z poradni.
Do czasu przyjazdu rodziców, dziecko będzie przebywać w izolatce. Po otrzymaniu pomocy lekarza i
uzyskaniu jego pisemnego wskazania co do kontynuowania zajęć, uczestnik może być ponownie przyjęty.
W przeciwnym razie następuje automatyczna rezygnacja z uczestnictwa w zajęciach, z tytułu której nie
przysługuje zwrot wniesionej opłaty.
15. Zasady
a. Podczas trwania zajęć dzieci nie używają telefonów komórkowych.
b. 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 choroby lub innego wydarzenia uniemożliwiającego uczestnictwo
w warsztatach prosimy o wcześniejszą informację przekazaną telefonicznie prowadzącym.
c. Czas po zajęciach warto poświęcić dziecku, zachęcamy, aby to dzieciom pozostawić inicjatywę co
do opowiadania o zajęciach. Nadmierne wypytywanie może przynieść odwrotny skutek. Jeżeli
podczas zajęć będzie miało miejsce zdarzenie niepokojące lub szczególnie ważne dla dziecka,
prowadzący omówią to z rodzicem po zajęciach.
16. Zasady rezygnacji i odstąpienia od uczestnictwa w Działaniu zawiera OWU (pkt.5).
17. Ogólne Warunki Uczestnictwa w działaniach NPPP Bullerbyn są nieodłączną częścią niniejszego
Regulaminu.

