
 Regulamin zajęć „Rodzinna Adaptacja Montessori” – cykl zimowy 

10.01.2022 – 30.03.2022 

1.    Zajęcia "Rodzinna Adaptacja Montessori" to zajęcia 

edukacyjno-rozwojowe dla dzieci w wieku 2+, które będą 

odbywać się trzy dni w tygodniu (pn., wt., śr.), w wymiarze 4 

godzin dziennie, tj. w godz. 9:30 - 13:30. Zajęcia prowadzone 

są wg autorskiego programu w nurcie pedagogiki Montessori, 

edukacji leśnej i artystycznej.  

2.    Celem zajęć jest wprowadzenie dzieci i rodziców w temat 

adaptacji, wspierające rodziców w tym, aby obserwując dziecko 

i siebie, poczuli, kiedy obie strony są gotowe na ten krok. Na 

początku cyklu rodzice uczestniczą w zajęciach razem z 

dziećmi. Docelowo dzieci uczestniczą w tych zajęciach 

samodzielnie, jeśli będą na to gotowe. 

3.   Opłata za cały cykl zajęć wynosi 3200 zł, może być opłacona 

w trzech ratach, pierwsza rata 1500 zł powinna być opłacona 

do dnia 07.01.2022 . Druga rata 850 zł powinna być 

opłacona do 4.02.2022 i trzecia rata 850 zł do 4.03.2022. 

Opłaty należy dokonać przelewem na konto Stowarzyszenia 

Rodzice Razem nr konta: 06 2130 0004 2001 0644 9763 0002 

Volkswagen Bank. Inny wymiar udziału będzie możliwy w 

miarę wolnych miejsc, po indywidualnym kontakcie z 

zainteresowanym rodzicem. 

4. Nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do 

zmniejszenia opłaty lub zwrotu części opłaty. 

5. Rodzice zobowiązują się do nieposyłania na zajęcia dzieci 

chorych, z katarem, kaszlem i gorączką. Jeśli w trakcie zajęć 

dziecko lub rodzic będą wykazywać objawy przeziębienia 

zostaną poproszeni o opuszczenie zajęć. Wszyscy rodzice 

zachowują zasady bezpieczeństwa związanego z sytuacją 

epidemiczną w kraju – wymagany jest dystans społeczny, 

dezynfekcja rąk oraz maseczka na twarzy. 



6.   Rodzice przygotowują dla dziecka drugie śniadanie, ubranie, 

buty na zmianę, pieluszki i inne rzeczy potrzebne dziecku do 

komfortowego funkcjonowania na zajęciach. 

7.     Prosimy o punktualne przyprowadzenie dzieci, ponieważ łatwiej 

im wtedy wejść w grupę i aktywiści proponowane na zajęciach. 

O godzinie 9:40 zaczyna się już krąg. Odbiór dziecka następuję 

najpóźniej do godziny 13:30. Nieodebranie dziecka w 

wyznaczonej godzinie będzie podlegało opłacie – za każde 10 

minut spóźnienia opłata wynosi 15 zł. 

8.         W razie nieszczęśliwego wypadku rodzice zostaną 

niezwłocznie poinformowani przez kadrę prowadzącą oraz 

zostaną powiadomione właściwe służby.   

9.         Ubezpieczenie - Stowarzyszenie Rodzice Razem jako 

organizator zajęć “Rodzinna Adaptacja Montessori” jest objęte 

podstawowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej za 

szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną 

działalnością pożytku publicznego. Ubezpieczenie dzieci i 

rodziców uczestniczących w zajęciach od następstw 

nieszczęśliwych wypadków (NNW) jest dobrowolne i pozostaje 

w gestii rodziców.  

  

 


