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REGULAMIN FERII TERAPEUTYCZNYCH 

 

Opiekunowie - terapeuci na feriach terapeutycznych dokładają wszelkich starań, aby 

stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do terapii oraz wypoczynku, umożliwić im aktywne 

uczestnictwo w życiu grupy oraz zorganizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny. 

 

Uczestnicy ferii terapeutycznych mają prawo do: 

 spokojnego wypoczynku, 

 uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych 

podczas turnusu, 

 wnoszenia próśb i skarg oraz propozycji zmian w programie turnusu. 

 

Uczestnicy ferii terapeutycznych mają obowiązek: 

 przestrzegać regulaminu ferii terapeutycznych, 

 przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz ppoż., 

 trzymać się blisko grupy i opiekunów, 

 słuchać się i wykonywać wszystkie polecenia opiekuna - terapeuty, 

 szanować cudzą i osobistą własność, 

 doceniać i szanować pracę innych. 

 

Każdego uczestnika obowiązują następujące reguły: 

 Za szkody spowodowane przez uczestnika na terenie Gabinetu Terapii Behawioralnej 

Gniazdko lub podczas wycieczek odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie. 
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 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zastosowania indywidualnego systemu 

motywacyjnego dla uczestników, a także do zastosowania konsekwencji 

niepożądanego zachowania, po uzgodnieniu z Rodzicem.  

 

Rodzice lub opiekunowie mają obowiązek: 

 Dokonać wpłaty zaliczki w wysokości 150 zł w ramach potwierdzenia wpisania dziecka 

na listę uczestników. 

 Dokonać wpłaty za pozostałej kwoty za turnus najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia. 

Brak wpłaty będzie oznaczać rezygnację z turnusu. 
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 Dostarczyć ksero orzeczenia o niepełnosprawności lub legitymacji uprawniającej do 

bezpłatnych lub zniżkowych przejazdów komunikacją miejską. 

 

Inne (informacje praktyczne): 

 Zajęcia odbywają się na terenie Gabinetu Terapii Behawioralnej Gniazdko (Wiosenna 

8) od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.  

 Organizator zapewnia obiady oraz napoje, drugie śniadanie dziecko przynosi we 

własnym zakresie. 

 Każdy z uczestników zobowiązany jest do posiadania butów zmiennych oraz ubrań 

stosownych do zabaw plenerowych, aktywności na dworze oraz w pomieszczeniu, 
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adekwatnych do warunków atmosferycznych (czapki, ubrania na zmianę w razie 

zmoczenia). 

 Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników ferii 

terapeutycznych oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci – uczestników, a 

dokonanych przez innych uczestników ferii terapeutycznych.  

 Organizator ferii terapeutycznych zastrzega sobie prawo do zmian w programie zajęć. 

 Przy zapisywaniu dziecka na ferie terapeutyczne należy podać aktualny telefon 

kontaktowy do rodzica lub opiekuna dziecka – uczestnika ferii. 

 

 

 

 

Podpis uczestnika     Podpis Rodziców/ Opiekunów Prawnych 

 


