
 

 

 

REGULAMIN UDZIAŁU W WARSZTATACH   

GRUPY ROZWOJOWO-TERAPEUTYCZNEJ  

DLA KOBIET 45+ 

 

 

§ 1. ORGANIZATOR 

Organizatorem warsztatów grupy rozwojowo-terapeutycznej dla kobiet 45+ jest 

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy ul. Włókiennicza 54, 04- 

974 Warszawa. 

 

§ 2. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Warsztaty przeznaczone są dla kobiet 45+ mieszkających na terenie m.st. Warszawy. 

2. W warsztatach może uczestniczyć maksymalnie 10 osób. 

3. Cykl warsztatów grupowych obejmuje 10 spotkań trwających 3 godziny dydaktyczne (tj. 

2 godz. i 15 minut).  

4. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu - w soboty w godz. 10.00-12.15 - począwszy od 

22.10.2022r. 

5. Udział w warsztatach jest bezpłatny. 

6. W przypadku niezebrania odpowiedniej liczby uczestniczek organizator zastrzega sobie 

prawo do zmiany daty rozpoczęcia warsztatów, bądź odwołania warsztatów. 

7. Warsztaty prowadzone są w siedzibie Specjalistycznej Poradni Rodzinnej dzielnicy Wawer 

m.st. Warszawy przy ul. Włókienniczej 54, 04-974 Warszawa. 

8. Klauzula informacyjna RODO dostępna jest na stronie internetowej 

http://sprwawer.pl/rodo/. Administratorem danych osobowych jest Specjalistyczna 

Poradnia Rodzinna Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, kontakt do Inspektora Ochrony 

Danych e-mail: iod@sprwawer.pl  

9. Szczegółową informację o warsztatach można uzyskać pod nr telefonu 0-885-523-913 od 

poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00. 

 

§ 3. UCZESTNICTWO W WARSZTATACH 

1. Zgłoszenie na warsztaty można dokonać poprzez wypełnienie ankiety dostępnej na stronie 

www.sprwawer.pl Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne 

z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów statutowych 

i statystycznych Poradni. 
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2. O udziale w warsztatach decyduje organizator warsztatów na podstawie wypełnionych 

zgłoszeń (ankiet). Uczestniczki, które zostaną zakwalifikowane na warsztaty zostaną 

powiadomione telefonicznie.  

3. Uczestniczki nie mogą być pacjentkami osób prowadzących warsztaty: Marii Jarco-Działak 

lub Agnieszki Szymańskiej. 

4. W warsztatach nie mogą brać udziału uczestniczki, które się znają. W przypadku 

stwierdzenia takiej sytuacji uczestniczki  zostaną wykluczone z warsztatów. 

5. Osoby dla których zabraknie miejsc zostaną wpisywane są na listę rezerwową. 

6. Uczestniczka zakwalifikowana na warsztaty zobowiązuje się do obecności na przynajmniej 

8 spotkaniach. 

7. Komunikacja z uczestniczkami będzie się odbywać telefonicznie, poprzez e-mail lub 

zamkniętą grupę na FB. 

8. Rezygnacja z uczestnictwa w warsztatach po zakwalifikowaniu powinna być zgłoszona 

telefonicznie do Poradni, jednak nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem warsztatów.  Na 

wolne miejsce może zostać zapisana osoba z listy rezerwowych. 

9. W przypadku niepojawienia się na pierwszych warsztatach bez uprzedniej informacji 

zgłoszonej telefonicznie do Poradni lub e-mailowo, uczestniczka zostaje wykluczona 

z warsztatów oraz traci możliwość zapisu na inne warsztaty organizowane przez Poradnię 

na okres 1 roku. 

10. Utworzona grupa ma charakter zamknięty. Po rozpoczęciu cyklu nie jest możliwe 

dołączanie nowych osób. 

11. W przypadku planowanej nieobecności na warsztacie, uczestniczka zobowiązana jest do 

powiadomienia o tym fakcie telefonicznie lub e-mailem z jak największym wyprzedzeniem, 

nie później niż 1 dzień przed spotkaniem. 

12. Ze względu na formę warsztatową spotkania prowadzone będą metodami aktywnymi  

i zakładają interakcję z prowadzącymi oraz innymi uczestniczkami warsztatów. 

 

 

Warszawa, 26 września 2022r. 

 

 

 

 

 

 
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy jest jednostką organizacyjną m.st. 

Warszawy działającą dla mieszkańców Warszawy. 

Skontaktuj się z nami: 

 

 22 277 11 
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