Regulamin terapii logopedycznej
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Niniejszy regulamin dotyczy zasad przeprowadzania terapii logopedycznej z Pacjentami w każdym wieku, ze
szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku przedszkolnym tj. w wieku od 2 do 6 roku życia.
Zajęcia odbywają się według ustalonego indywidualnie przedstawicielem ustawowym harmonogramu - co najmniej raz
w tygodniu.
Pacjent/Przedstawiciel ustawowy jest zobowiązany do poinformowania terapeuty o istotnych z terapeutycznego punktu
widzenia informacjach, dotyczących stanu zdrowia dziecka, przebytych chorób itd.
Czas trwania jednej sesji terapeutycznej wynosi 40 minut, pozostałe 5 minut przeznaczone jest na przekazanie zaleceń
i wskazówek do pracy w domu. W przypadki konieczności przekazania większej ilości informacji, konieczne jest
umówienie się na osobną wizytę konsultacyjną. Podczas sesji terapeutycznej w gabinecie może przybywać wyłącznie
Pacjent, bez osób towarzyszących.
Dopuszcza się przerwę w prowadzeniu zajęć logopedycznych, z powodu nieobecności i/lub niedyspozycji
Pacjenta/Terapeuty.
Pacjent zobligowany jest do możliwie najszybszego dostarczenia wyników zaleconych konsultacji i badań, w celu
zoptymalizowania skuteczności terapii. Brak spełnienia powyższego skutkuje odmową prowadzenia terapii przez
Logopedę.
Opłata za terapię odbywa się z góry, zwyczajowo za cykl czterech spotkań, chyba, że strony postanowią inaczej. Opłatę
za zajęcia należy dokonać przelewem na konto: Logopeda Agnieszka Kotlińska Konto: Alior Bank 76 2490 0005 0000
4530 5657. W tytule przelewu proszę wpisać: nazwisko dziecka oraz miesiąc, za który odbywa się płatność.
Nieobecności należy zgłaszać jak najwcześniej, nie później niż 24 godzin przed umówioną wizytą. W przypadku
późniejszego powiadomienia o nieobecności lub braku powiadomienia, wizytę uważa się za zrealizowaną.
Terapia zostanie wykonana z należytą starannością, jednakże wykonanie terapii logopedycznej nie jest gwarancją
usunięcia wszystkich schorzeń, w szczególności w przypadku gdy, Pacjent będzie nieobecny w trakcie sesji
terapeutycznych, nie dostosuje się do zaleceń i pracy własnej z materiałem logopedycznym w domu.
W zajęciach mogą brać udział jedynie osoby zdrowe. Przez chorobę należy w szczególności rozumieć następujące
schorzenia: grypa, choroba przeziębieniowa, zapalenie gardła, zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc oraz inne choroby
zakaźne. Sesje z Pacjentami chorymi nie będą realizowane.
Podstawą przyjęcia na terapię jest podpisanie przez przedstawiciela ustawowego zgody na terapię oraz klauzuli o
przetwarzaniu danych osobowych.
Pacjent/ Przedstawiciel ustawowy ma prawo zrezygnować z udziału w zajęciach w drodze pisemnego oświadczenia, z
zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. W przypadku rezygnacji z zajęć logopedycznych, nie zwraca się
opłaty za zajęcia, które odbyły się w czasie poprzedzającym złożenie wypowiedzenia, nawet jeśli dziecko nie było na
nich obecne. Pacjent/ Przedstawiciel ustawowy zobowiązany jest do uiszczenia zaległych opłat oraz opłat za zajęcia,
które mają się odbyć do upłynięcia terminu wypowiedzenia.
W zakresie realizacji świadczeń przez
logopedę, obowiązuje cennik dostępny na stronie
www.logopedadlaprzedszkola.pl
Podpisanie niniejszego regulaminu jest jednoznaczne z zobowiązaniem się do jego przestrzegania.

