
Regulamin zajęć indywidualnych i grupowych 

Poradni Integracji Sensorycznej „SENSORITO”

obowiązuje od 1 stycznia 2022

1. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.

2. W Poradni Integracji Sensorycznej „SENSORITO”, zwaną w dalszej części regulaminu 

„placówką”, usługi świadczone są przez personel posiadający wymagane kwalifikacje zawodowe, z

zachowaniem należytej staranności, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, z 

zasadami etyki zawodowej, respektując prawa pacjenta.

3. Na zajęcia indywidualne i grupowe obowiązują zapisy. Zapisu można dokonać telefonicznie, 

mailowo lub w siedzibie placówki.

4. Opłata za zajęcia powinna być uiszczana najpóźniej w dniu zajęć gotówką lub przelewem, chyba 

że ustalono płatność na koniec miesiąca. Osoby zainteresowane wystawieniem faktury proszone są 

o wcześniejsze przekazanie tej informacji. 

5. Gabinet zastrzega sobie możliwość do odwołania lub przełożenia terminu wizyty z 

nieprzewidzianych przyczyn losowych.

6. Wszystkie zmiany terminu wizyty bądź ich odwołanie prosimy zgłaszać najpóźniej 24 godziny 

przed planowanym zabiegiem. Za usługi odwołane w późniejszym czasie pobierana będzie opłata w

wysokości 50% kosztu terapii. Za zgłoszenie nieobecności rozumie się bezpośrednią bądź 

telefoniczną rozmowę z obsługą.

7. W przypadku nieobecności i nieodwołania wizyty pobierana jest opłata w wysokości 100% ceny 

usługi.

8. Uczestnik zajęć indywidualnych lub grupowych zobowiązany jest do stawienia się na zajęciach o

wyznaczonej godzinie. Spóźnienie się będzie oznaczało skrócenie czasu uczestnictwa w zajęciach 

bez zwrotu pieniędzy za utracony czas.

9. Zabrania się wchodzenia do sal terapeutycznych bez osoby prowadzącej zajęcia. 



10. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się odbierać dziecko w ustalonym czasie po zakończeniu 

zajęć. W przypadku nieodebrania dziecka na czas, za opiekę nad dzieckiem pobierana jest opłata w 

wysokości 50% ceny usługi.

11. Na wizytę diagnostyczną u terapeuty Pacjent zobowiązany jest dostarczyć posiadaną 

dokumentację lekarską. 

12. Pacjent lub opiekun zobowiązany jest do poinformowania o wszelkich dolegliwościach lub 

zmianach zdrowotnych, które stanowiłyby przeciwwskazanie do wzięcia udziału w zajęciach lub 

mogłyby stanowić zagrożenie dla innych uczestników zajęć. W przypadku pojawienia się 

podejrzenia dotyczącego stanu zdrowia uczestnika, prowadzący zajęcia może wykluczyć uczestnika

z zajęć.

13. Osoby korzystające z wyposażenia placówki zobowiązane są do używania go zgodnie z 

przeznaczeniem oraz do stosowania się do poleceń i wskazówek obsługi placówki. Korzystanie ze 

sprzętów SI i fizjoterapeutycznych odbywać się może tylko pod nadzorem osoby prowadzącej 

wizytę. 

14. Uczestnik zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy lub wymiany uszkodzonego przez 

siebie sprzętu i wyposażenia placówki. Za uszkodzenia sprzętu oraz wyposażenia spowodowane 

przez dzieci odpowiadają rodzice.

15. W sprawach spornych, nieokreślonych niniejszym regulaminem zastosowanie mają zapisy 

prawne kodeksu cywilnego.

Uczestnik korzystający z zajęć indywidualnych lub grupowych akceptuje jednocześnie

postanowienia niniejszego regulaminu i jest obowiązany do jego przestrzegania.
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