
REGULAMIN SZKOŁY RODZENIA W CENTRUM EDUKACJI - MAMA 

1§ Organizator 

Organizatorem „Szkoły Rodzenia” jest położna Beata Kostusik właścicielka Centrum Edukacji - 

MAMA.  

2§ Zasady rekrutacji: 

1. Szkoła rodzenia:  

a. W szkoleniu z zakresu „Szkoły Rodzenia” może uczestniczyć: kobieta ciężarna lub kobieta 

ciężarna wraz z osoba towarzyszącą, nie wcześniej niż w 26 tygodniu ciąży.  

b. Kursanci zgłaszają chęć uczestnictwa w szkoleniu pod numerem telefonu +48 605 197 972 

(pn-pt. w godz. 10-18) lub droga mailową, na adres: polozna.wroc@wp.pl 

 ZGŁOSZENIE E-MAIL zawiera: Imię i nazwisko uczestnika, nr telefonu, termin porodu, edycja 

( miesiąc oraz dzień np. styczeń grupa wtorek), informacje o zapoznaniu z regulaminem 

kursu oraz potwierdzenie dokonanie opłaty wstępnej.  

c. Kandydaci otrzymają informacje zwrotne dotyczące wniesienia koniecznych opłat za 

szkolenie oraz inne niezbędne informacje droga mailową lub telefoniczną. 

Na 2 tyg. przed planowym rozpoczęciem kursu na adres z którego Organizator otrzymuje 

zgłoszenie zostaje przesłany szczegółowy grafik zajęć .  

d. Kandydaci zostają zakwalifikowani na szkolenie po zaksięgowaniu wymaganych przelewów 

na koncie organizatora. 

 e. O zakwalifikowaniu się na szkolenie kandydaci są informowani droga mailową lub 

telefoniczną.  

f. Kandydaci przyjmowani są do wyczerpania limitu miejsc.  

g. Maksymalna ilość uczestników to 20 osób, zwanych dalej uczestniczkami, lub 10 par 

(kobieta w ciąży + osoba towarzysząca)  

2. Szkolenia / warsztaty: Szkolenie z zakresu „Szkoleń dodatkowych” jest szkoleniem 

otwartym dla Wszystkich chętnych. 

3§ Zasady oraz tryb odbywania szkolenia: 

1. Warianty Szkoła Rodzenia: 

Opcja Ilość 
uczestników 

Ilość 
spotkań 

Częstość 
spotkań 

Czas 
spotkani

a 

Zawartość 
merytoryczna 

Cena 

Wieloparowa 
Szkoła Rodzenia 

max. 20 
uczestników 

lub 10 par 
5 1 x tyg. 

ok. 2 
godz. 

warsztaty –wykłady 
– 

położne/neonatolog 
550zł 

Indywidualna 
Szkoła Rodzenia 

1 uczestniczka 
lub 1 para 

ustalane 
indywidualnie 

 
1h Warsztaty z położną 

1 spotkanie 
250zł 

Domowa Szkoła Rodzenia Możliwość organizacji szkolenia z dojazdem do domu. ustalane 
indywidualnie 
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2. W ćwiczeniach praktycznych może uczestniczyć kobieta, która uzyskała zgodę od 

prowadzącego ciążę lekarza ginekologa/położnika.  

3. Nieobecność na zajęciach skutkuje “przepadnięciem” zajęć bez możliwości zwrotu 

kosztów. Wyjątek stanowi udokumentowany pobyt uczestniczki w szpitalu.  

4. Organizację szkolenia, w tym terminy spotkań wraz z tematyką, rozkład zajęć w trakcie 

poszczególnych edycji szkolenia ustala Organizator szkolenia i przekazuje do 

wiadomości uczestników na stronie internetowej.  

5. Godziny zajęć z położna są indywidualnie ustalane ze względu na system pracy 

zmianowej na sali porodowej. Organizator każdorazowo poinformuje kursantów przed 

rozpoczęciem cyklu szkolenia o harmonogramie spotkań.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany dat, godzin rozpoczęcia zajęć, po 

konsultacjach z uczestnikami szkolenia, z przyczyn losowych (choroba prowadzącego, 

system pracy położnej).  

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzącego zajęcia z przyczyn 

losowych. Organizator w takiej sytuacji ma prawo do zmiany kolejności spotkań w 

ramach danego cyklu szkolenia. O zmianach organizator poinformuje uczestników 

mailowo, lub telefonicznie.  

4§ Zasady płatności: 

1. Opłata za Szkołę Rodzenia:  

a. Potwierdzeniem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie opłaty wpisowej (220 zł), 

zwanej dalej zadatkiem, na konto organizatora i wysłanie maila z określeniem daty 

konkretnej edycji szkolenia na adres: polozna.wroc@wp.pl 

b. Pozostałe opłaty za szkolenie „Szkoły Rodzenia” należy zrealizować przelewem na 

konto organizatora najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć danej edycji.  

c. Dane do przelewu: Beata Kostusik, nr konta: 85 1020 5226 0000 6102 0318 5337 Bank 

PKO BP, tytułem: Imię i Nazwisko oraz nr telefonu.  

d. Brak uregulowania pełnej kwoty w wyznaczonym terminie, może skutkować 

skreśleniem z listy uczestników. W przypadku zaniechania udziału w zajęciach z 

przyczyn nie leżących po stronie Organizatora lub opuszczenia zajęć zadatek oraz 

opłata za zajęcia nie podlega zwrotowi. 
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