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Regulamin uczestnictwa
w Szkole Rodzenia “Brzuszek - Maluszek”
§1 Organizator zajęć
1. Organizatorem zajęć jest
Specjalistyczna Praktyka Położnej
Szkoła Rodzenia „Brzuszek - Maluszek”
Irena Dworakowska
z siedzibą w 80-180 Gdańsk-Ujeścisko na ulicy Warszawskiej 151
telefon: 601182484
NIP: 5841484542
REGON: 368051570
(zwana dalej Szkołą)
2. Zajęcia Szkoły prowadzone są w jej Siedzibie.
3. Zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowany personel medyczny – położne
posiadające wieloletnie doświadczenie ginekologiczno – położnicze poparte
praktyką w trójmiejskich szpitalach.
4. Personel prowadzący zajęcia posiada wszystkie niezbędne świadectwa
kwalifikacyjne uprawniające do sprawowania opieki i prowadzenia zajęć z
przyszłymi Mamami.
§2 Organizacja zajęć
1. W zajęciach może wziąć udział przyszła Mama samodzielnie lub ze swoim
partnerem (para)
2. Zajęcia prowadzone są małych grupach (max. 5 par) co pozwala na
maksymalizację możliwości wyjścia naprzeciw pytaniom i problemom
zgłaszanym w trakcie zajęć przez przyszłe Mamy, a także dobrego opanowania
ćwiczeń realizowanych w części praktycznej kursu
3. Zajęcia prowadzone są w kilku wariantach:
a. Kurs zwykły - zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu,
b. Kurs spokojny – zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w piątkowe
wieczory
c. Kurs wygodny – zajęcia teoretyczne odbywają się w uzgodnionych
terminach i w uzgodniony sposób on-line zaś zajęcia praktyczne
odbywają się w siedzibie Szkoły. Zajęcia dedykowane przyszłym
Mamom, które przebywają aktualnie za granicą lecz bywają w
Trójmieście
d. Szkoła Rodzenia na godziny – zajęcia teoretyczne lub ćwiczenia
według wyboru przyszłej Mamy bez konieczności odbycia pełnego kursu
Szkoły Rodzenia. Ukierunkowanie na zagadnienia, które z punktu
widzenia przyszłej Mamy są istotne lub wymagają powtórzenia,
ugruntowania. Zajęcia odbywają się w uzgodnionych terminach.
e. Kurs indywidualny – w siedzibie Szkoły lub w domu przyszłej Mamy –
wszystkie szczegóły są uzgadniane indywidualnie.
Aktualny harmonogram zajęć
www.brzuszek-maluszek.pl
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4. Jedno spotkanie trwa dwie godziny lekcyjne (90 minut)
5. Pełny kurs Szkoły Rodzenia w wariancie zwykłym obejmuje 8 spotkań i trwa
około 4 tygodni
6. W ramach kursu zajęcia podzielone są na zajęcia wykładowe i zajęcia
praktyczne. Program kursu Szkoły Rodzenia jest dostępny na naszej stronie
internetowej www.brzuszek-maluszek.pl
7. Możliwa jest organizacja specjalnych edycji Szkoły Rodzenia np. kursu
indywidualnego w siedzibie Szkoły lub w domu przyszłej Mamy
W przypadku zainteresowania taką formą zajęć – wszystkie szczegóły są
uzgadniane indywidualnie z zainteresowanymi – prosimy o kontakt mailowy lub
telefoniczny
8. Po ukończeniu kursu przyszła Mama otrzymuje certyfikat udziału w Szkole
Rodzenia
§3 Zapisy na kurs i zasady odpłatności za udział w zajęciach
1. Kursy Szkoły Rodzenia prowadzone są dla przyszłych Mam:
a. od 25 tygodnia ciąży – ciało pozwala aktywnie ćwiczyć a czas do
porodu jest na tyle długi, że całą wiedzę można spokojnie przyswoić i
utrwalić.
b. do 33 tygodnia ciąży - ostatni dzwonek, aby odpowiednio przygotować
się do porodu.
2. Przyszłe Mamy, mogą wziąć udział w naszych zajęciach jedynie na
podstawie zgody lekarza ginekologa, należy przedstawić zaświadczenie
lekarskie o braku przeciwskazań do udziału w zajęciach
3. Zapisy na zajęcia można realizować następująco:
a. Drogą elektroniczną przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na
naszej stronie internetowej
b. Mailowo na adres szkola@brzuszek-maluszek.pl
c. Telefonicznie pod numerem telefonu 601 182 484
d. Osobiście, odwiedzając naszą siedzibę w godzinach pracy Szkoły
4. Zajęcia prowadzone w naszej Szkole są odpłatne. Wszelkie płatności związane
z korzystaniem z naszych usług należy regulować poprzez wpłaty na konto
bankowe Szkoły: 33 1140 2004 0000 3802 7707 8810 (mBank)
5. Warunkiem skutecznej rezerwacji miejsca w wybranej grupie jest dokonanie
opłaty rezerwacyjnej za wybrany kurs w kwocie 100 zł przelewem na nasze
konto w terminie do 3 dni od dokonania zapisu. Brak zarejestrowania wpłaty na
naszym koncie w określonym terminie powoduje anulowanie zgłoszenia i brak
rezerwacji miejsca na kursie. Opłata rezerwacyjna jest doliczana do opłaty za
cały kurs.
6. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest uregulowanie opłaty za kurs zgodnie z
naszym cennikiem dostępnym na naszej stronie internetowej do dnia
rozpoczęcia kursu. Opłata za kurs powinna zostać pomniejszona o wysokość
opłaty rezerwacyjnej według punktu 5. Regulaminu. Nie uregulowanie opłaty za
kurs w pełnej wysokości do rozpoczęcia kursu jest podstawą do wykreślenia
przyszłej Mamy z listy kursantów.
7. Na dokonane wpłaty Szkoła wystawia stosowne dokumenty księgowe, które
przyszłe Mamy otrzymują na pierwszych zajęciach
8. W przypadku rezygnacji z udziału w Szkole Rodzenia „ Brzuszek - Maluszek”
na dwa tygodnie (14 dni kalendarzowych) (termin nieprzekraczalny) przed
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rozpoczęciem kursu zwracana jest opłata rezerwacyjna pomniejszona o opłatę
manipulacyjną zgodnie z naszym cennikiem.
9. Opłata za udział w kursie Szkoły Rodzenia nie jest zwracana w następujących
przypadkach:
a. rezygnacji z uczestnictwa w Szkole Rodzenia “Brzuszek i Maluszek” w
terminie krótszym niż 14 dni kalendarzowych lub po rozpoczęciu kursu.
b. sytuacji losowych (wyjazd czy inne okoliczności), które mają miejsce po
rozpoczęciu kursu.
c. nieobecności na poszczególnych zajęciach (nieobecność skutkuje
“przepadnięciem” zajęć bez możliwości zwrotu kosztów lub możliwości
„odrobienia” zajęć z inną grupą. Wyjątek stanowi udokumentowany pobyt
uczestniczki w szpitalu (należy przedstawić wypis ze szpitala) lub
niezdolność do zajęć potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim.
d. zaniechania udziału w zajęciach z przyczyn leżących po stronie przyszłej
Mamy
§4 Zasady obowiązujące na zajęciach
1. Uczestniczki zajęć i osoby towarzyszące powinni przybyć na zajęcia w strojach
luźnych (np. dresach) i wygodnym obuwiu umożliwiających swobodne
wykonywanie ćwiczeń praktycznych
2. Na terenie szkoły obowiązuje zmiana obuwia. Zakazuje się chodzić w
pomieszczeniach szkoły w obuwiu używanym na zewnątrz budynku.
3. Ze względu na wzajemny szacunek w trakcie zajęć zabrania się:
a. Palenia tytoniu, spożywania alkoholu i innych używek
b. Słuchania muzyki lub innych audycji z przenośnych urządzeń
odtwarzających
c. Filmowania, fotografowania i/lub nagrywania dźwięku w czasie
prowadzonych zajęć
d. Utrudniania innym uczestnikom kursu aktywnego udziału w
prowadzonych zajęciach
4. Za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu Szkoła ma prawo
usunąć uczestnika z zajęć bez prawa do zwrotu wniesionych opłat.
§5 Postanowienia końcowe
1. Szkoła zastrzega sobie prawo do:
a. zmiany dat, godzin rozpoczęcia zajęć, po konsultacjach z uczestnikami
szkolenia, z przyczyn losowych leżących po stronie Szkoły.
b. zmiany osób prowadzących zajęcia w trakcie kursu
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie
mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z informacją Administratora
Danych Osobowych zamieszczoną na stronie www.brzuszek-maluszek.pl
Niniejszy regulamin zatwierdzam: Irena Dworakowska
Wersja: 2018-09-01
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