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Regulamin Ośrodka Diagnozy i Terapii SŁOWIK 
przy ul. Kowieńskiej 24 w Warszawie 

§1

1. Ośrodek Diagnozy i Terapii świadczy zajęcia terapeutyczne z zakresu logopedii, fizjoterapii i innych
pokrewnych dziedzin według aktualnej oferty. Oferta wraz z cennikiem dostępne są na stronie Ośrodka.

2. Ośrodek zastrzega sobie prawo do modyfikacji oferty i planów zajęć.
3. Zajęcia terapeutyczne prowadzone są na zlecenie Opiekuna Dziecka na terenie Ośrodka lub – w wyjątkowych

sytuacjach – w domu Pacjenta.
4. Plan działań terapeutycznych ustala Terapeuta, w tym celu Opiekun Pacjenta jest zobowiązany do przekazania

wszelkich informacji dotyczących zdrowia Pacjenta i nie zatajania żadnych faktów medycznych.
5. Opiekun jest zobowiązany do przebywania na terenie Ośrodka w trakcie trwania zajęć terapeutycznych

Dziecka. Opiekun ma prawo przebywać z Dzieckiem w trakcie trwania zajęć, jednak terapeuta może
zasugerować konieczność opuszczenia sali, jeśli obecność Opiekuna wpływa na osłabienie efektywności
terapii.

6. Opiekun zobowiązuje się do zapewnienia Dziecku wygodnego, swobodnego stroju na czas zajęć
terapeutycznych oraz przygotowania stroju na zmianę, w razie gdyby ubranie uległo zabrudzeniu/zmoczeniu
w trakcie trwania zajęć.

§2

1. Zajęcia terapeutyczne trwają 50 min: 45 min to czas pracy z Pacjentem, 5 min – rozmowa Terapeuty
z Opiekunem.

2. Cykl terapeutyczny trwa od momentu zapisania Dziecka na terapię, do czasu wypowiedzenia umowy.
3. W przypadku zapisania się na cykl terapeutyczny, Pacjent przychodzi na konkretne zajęcia, w określonym 

dniu, o określonej porze.
4. Zajęcia można bezpłatnie odwołać do godziny 18:00 dnia poprzedzającego zajęcia, wyłącznie w formie

 SMS. Za zajęcia odwołane po godzinie 18:00 rodzic/opiekun ponosi wartość zajęć w kwocie 70% ceny zajęć.
5. Za pierwszorazową konsultację pobierana jest przedpłata w wysokości 70% kosztów konsultacji. Cena 

konsultacji jest zgodna z cennikiem na stronie www.slowik.waw.pl W przypadku odwołania konsultacji przez 
Pacjenta po godzinie 18:00 dnia poprzedzającego konsultację lub niezjawienia się, przedpłata nie jest 
zwracana.
Numer konta do dokonywania przedpłat: 94 1140 2004 0000 3602 8041 6259

6. O nieobecności Opiekun może poinformować drogą SMS lub osobiście w Recepcji.
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8. W przypadku zajęć odwołanych przez Terapeutę, istnieje możliwość ich odrobienia w innym terminie
proponowanym przez Recepcję lub przez innego Terapeutę.

9. Zapisy na zajęcia, odwołania oraz zmiany terminów zajęć należy bezwzględnie ustalać z Recepcją. Ośrodek nie
odpowiada za terminy ustalane bezpośrednio z Terapeutami.

§3

1. Płatności za zajęcia dokonywać można przelewem, gotówką, kartą w Recepcji lub przelewem na podstawie
wystawionej faktury, w ciągu 7 dni. Opiekun jest obciążany opłatą za przeprowadzone zajęcia, stosownie do
aktualnego cennika i oferty.

2. Przy dokonywaniu płatności, prosimy o rozważne decyzje dotyczące dokumentów potwierdzenia
zakupu/sprzedaży usługi (wydanie w Recepcji paragonu lub faktury). Po wydaniu w Recepcji jednego
z dokumentów, nie będzie możliwości zmiany danych.

Własnoręcznym podpisem potwierdzam zapoznanie się z regulaminem oraz jego akceptację. 

………………………………………… 
(Czytelny podpis Rodzica/Opiekuna Dziecka) 
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