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Regulamin korzystania z karnetu 
w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  Błękitny Delfin w Wasilkowie 

 

Karnet jest imienny i tylko wymieniona osoba może z niego korzystać. 

1. Użytkownik karnetu zobowiązany jest do okazania go przed każdą wizytą (spotkaniem ze specjali-

stą) w sekretariacie. 

2. Karnet nie podlega wymianie sprzedaży ani żadnej innej formie zbycia lub odstąpienia. Użyczanie 

osobom innym niż wymienione w karnecie powoduje jego wygaśniecie. 

3. Nie ma możliwości zwrotu środków finansowych za niewykorzystanie karnetu. 

4. Karnet jest ważny 5-10 tygodni w zależności od jego rodzaju. Data rozpoczęcia i wygaśnięcia kar-

netu podana jest na karnecie. 

5. Terminy ważności karnetów: 5 spotkań – 5 tygodni; 10 spotkań – 10 tygodni, w zależności od czę-

stotliwości spotkań. Możliwość realizacji karnetów w ramach spotkań odbywających się co dwa ty-

godnie dotyczy wyłącznie kontynuacji wcześniej zrealizowanego karnetu, bezpośrednio po jego za-

kończeniu. 

6. Karnet nie obejmuje wizyt diagnostycznych.  

7. Użytkownik karnetu ma zagwarantowany, wcześniej ustalony termin wizyt u danego specjalisty. 

8. Zagubienie karnetu nie powoduje jego wygaśnięcia. 

9. Nieobecność na zaplanowanym w ramach karnetu spotkaniu należy zgłosić do sekretariatu Poradni 

najpóźniej dzień przed spotkaniem. Zajęcia odwołane w dniu terapii będą oznaczane w karnecie jako 

zrealizowane.   

10. W przypadku dłuższej nieobecności specjalisty dopuszcza się realizowanie w ramach karnetu spo-

tkań u innego specjalisty o takich samych kompetencjach, w innym wspólnie ustalonym terminie 

(nie dotyczy wizyt psychologicznych) lub zwrot środków proporcjonalnie do niewykorzystanych 

godzin. 

11. Przy zakupie karnetu należy podać dane rodzica/opiekuna prawnego i dziecka. Udostępnianie da-

nych osobowych i ich przetwarzanie jest zgodne z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie da-

nych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883). 14. Uznaje się, że każda osoba korzystająca z kar-

netu zapoznała się z powyższymi punktami regulaminu. 

 

Imię i nazwisko korzystającego z karnetu/dziecka 

……………………………………………............ 

Wasilków, dn. ……………………........................... 

\ 

…..………….…………………………… 

podpis klienta lub rodzica/opiekuna prawnego 

(w przypadku osoby niepełnoletniej) 


