
 
1) Sensoteka Strefa Rozwoju Dziecka jest prywatną działalnością, której celem jest 

udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, młodzieży i dorosłym, 

obejmującą postępowanie diagnostyczne, terapeutyczne, profilaktyczne oraz wspierające.  

2) W Sensotece usługi świadczone są odpłatnie (zgodnie z cennikiem usług znajdującym się 

w siedzibie) przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. 

3) Każdy rodzaj terapii poprzedzony jest wcześniejszą konsultacją bądź diagnozą, podczas 

której rodzice/opiekunowie dziecka są zobowiązani przekazać znane im wszystkie 

informacje dotyczące trudności, poziomu funkcjonowania oraz stanu zdrowia dziecka, 

dzięki czemu może zostać ustalony indywidualny zakres pomocy psychologiczno-

pedagogicznej oraz plan terapii.  

4) Zajęcia terapeutyczne oraz konsultacje trwają 45 minut.  

5) Terminy zajęć ustalane są z Sensoteką telefonicznie lub osobiście. 

6) Klienci zobowiązani są do punktualnego oraz systematycznego korzystania z usług 

Sensoteki, a także mają w obowiązku współpracować z terapeutą i stosować wskazówki 

do pracy w domu, by podnieść skuteczność i efektywność terapii.  

7) Za bezpieczeństwo dziecka podczas oczekiwania na zajęcia oraz po ich zakończeniu 

odpowiedzialność ponoszą rodzice dziecka.  

8) Opłaty za usługi Sensoteki pobierane są wyłącznie gotówką przed rozpoczęciem zajęć w 

siedzibie Sensoteki.  

9) W przypadku niemożności pojawienia się w ustalonym terminie na zajęciach, klient 

zobowiązany jest powiadomić o tym jak najszybciej Sensotekę. W przypadku odwołania 

zajęć w okresie krótszym niż 24 godziny przed ich rozpoczęciem, klient zobowiązany jest 

uiścić 50% opłaty za daną usługę w związku z gotowością Sensoteki do jej świadczenia.  

10) Przed przystąpieniem do świadczenia usług przez Sensotekę klient przekazuje swoje dane 

osobowe na karcie rejestracyjnej. Jest to równoznaczne z udzieleniem zgody klienta na 

przetwarzanie danych osobowych w celu zapewnienia prawidłowego świadczenia usług. 

Klient ma pełne prawo dostępu do treści przekazanych danych osobowych, ich 

poprawiania bądź usunięcia. Sensoteka zobowiązuje się przechowywać dane osobowe 

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE. 

11) Wszelkie informacje dotyczące dziecka mają charakter poufny i nie będą udostępniane  

osobom postronnym bez uprzedniej zgody rodziców/opiekunów dziecka. 

12) Sensoteka zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu, jak również 

wprowadzenia modyfikacji cen za prowadzone zajęcia, o czym klient zostanie 

powiadomiony poprzez wywieszenie stosownej informacji w siedzibie Sensoteki. 

13) Korzystając z usługi Sensoteki klient zobowiązuje się przestrzegać niniejszy regulamin. 


