
Regulamin Uczestnictwa w zajęciach Bezpłatnej Bajkowej Szkoły Rodzenia 
 
 

§1 
 
Zagadnienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin (dalej jako: „ Regulamin”) określa zasady uczestnictwa w zajęciach 
Bezpłatnej Bajkowej Szkoły Rodzenia (dalej jako: BBSR).  

2. Podmiotem prowadzącym BBSR jest Centrum Medyczne Puławska Sp. Z o.o, z siedzibą przy 
ul. Puławskiej 49, 05‐500 Piaseczno, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XXI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 157758, NIP 1230955789, (dalej 
określana jako: „ Organizator ”).  

3. Zgłoszenie się do uczestnictwa w zajęciach Szkoły Rodzenia na zasadach opisanych w 
niniejszym Regulaminie jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego 
Regulaminu i akceptacją całego Regulaminu przez zgłaszającą się osobę. 
 

§2 
 

Zapisy do BBSR: 
1. Na zajęcia BBSR mogą zapisać się wyłącznie osoby fizyczne, które w momencie wzięcia 

udziału w Kursie:  

a. ukończyły 18 rok życia. Osoby, które ukończyły 13 rok życia, a nie ukończyły 18 lat, 

mogą brać udział w kursie za zgodą opiekunów prawnych; 

b. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych; 

c. posiadają miejsce zamieszkania na terenie Polski –Kurs przeznaczony jest wyłącznie 

dla  osób zamieszkujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej; 

d. zaakceptowały regulamin  

 
2. Zgłoszenia do uczestnictwa w zajęciach BBSR dokonać można poprzez: 

a.  formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej Szkoły Rodzenia 
http://bajkowa-szkola-rodzenia.cmp.med.pl/terminy. 

b. Zapis telefoniczny, którego dokonać można pod numerem 22 737 50 50 
c. zapis mailowy pod adresem rejestracja@cmp.med.pl  
d. osobiście w wybranej placówce Centrum Medycznego CMP 

3. Jeżeli zapis na zajęcia BBSR został dokonany poprzez formularz rejestracyjny lub zapis 
mailowy, wówczas wizyta będzie wymagała potwierdzenia 

4. Ciężarną Uczestniczkę– za jej zgodą‐ może zgłosić na zajęcia BBSR także dowolnie wybrana 
przez nią osoba towarzysząca.  

5. Organizator informuje, że dla celów związanych z rejestracją Uczestniczek zajęć BBSR oraz z 
samym uczestnictwem w zajęciach BBSR wymagane jest podanie danych osobowych 
zainteresowanej Uczestniczki. Uczestniczki zgłaszające się na zajęcia BBSR wyrażają zgodę na 
przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych– wyłącznie na potrzeby związane z 
ich zgłoszeniem na zajęcia BBSR oraz uczestnictwem w zajęciach BBSR. W przypadku zgłoszeń 
kierowanych przez osoby towarzyszące, zgłoszenie na zajęcia BBSR jest równoznaczne z 
oświadczeniem osoby zgłaszającej, że uzyskała ona zgodę uczestniczki na udostępnienie 
Organizatorowi danych osobowych tej uczestniczki, wyłącznie na potrzeby związane z ich 
zgłoszeniem na zajęcia BBSR oraz uczestnictwem w zajęciach BBSR. Podanie danych 
osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie na potrzeby zgłoszenia i uczestnictwa w 
zajęciach BBSR jest dobrowolne. Dane osobowe uzyskane przez Organizatora w związku z 
przyjmowaniem zgłoszeń na zajęcia BBSR i prowadzeniem zajęć BBSR będą przetwarzane 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. z 
dn. 17 czerwca 2002, Dz.U.2002.101.926 ze zm.). Administratorem uzyskanych w ten sposób 
danych osobowych jest Organizator. Administrator zapewnia ochronę przetwarzanych 
danych osobowych, w tym w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem 
osobom nieupoważnionym.  

http://bajkowa-szkola-rodzenia.cmp.med.pl/terminy
mailto:Rejestracja@cmp.med.pl


6. Każda osoba, której dane osobowe zostały udostępnione Organizatorowi na potrzeby 
związane ze zgłoszeniem i uczestnictwem w zajęciach Szkoły Rodzenia, ma prawo wglądu do 
swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również ma prawo do żądania usunięcia 
danych z bazy– z tym, że żądanie usunięcia danych z bazy przed zakończeniem cyklu zajęć 
BBSR jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w zajęciach BBSR. 
  

§3 
 

Uczestnictwo w zajęciach BBSR 
1. Uczestnictwo w zajęciach BBSR nie jest odpłatne.  
2. W zajęciach BBSR finansowanej przez Miasto Stołeczne Warszawa udział mogą brać osoby, 

które: 
a. są zameldowane na pobyt stały lub czasowy na terenie m. st. Warszawy lub mają 

zaświadczenie o pobycie w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży 
lub w innej placówce opiekuńczej na terenie m.st. Warszawy lub takiej, z którą 
m.st. Warszawa podpisało właściwą umowę. 

b. rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie 
m.st. Warszawy 

3. BBSR prowadzi również bezpłatne kursy dla osób, które: 
a. są zameldowane na pobyt stały lub czasowy poza terenem m. st. Warszawy  lub nie 

mają zaświadczenia o pobycie w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w 
ciąży lub w innej placówce opiekuńczej na terenie m.st. Warszawy lub takiej, z 
którą m.st. Warszawa podpisało właściwą umowę. 

b. Rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym poza 
terenem m.st. Warszawy 

 
§4 

 
Program zajęć BBSR  

1. Warunkiem wzięcia udziału w zajęciach Szkoły Rodzenia jest zapisanie się na zajęcia za 
pomocą narzędzi wymienionych w §2 pkt. 2 

2. Zajęcia Szkoły Rodzenia obejmują zajęcia teoretyczne (wykłady) i praktyczne (warsztaty oraz 
ćwiczenia). Szczegółowy program zajęć BBSR znajduje się na stronie BBSR http://bajkowa-
szkola-rodzenia.cmp.med.pl/program  

3. Aktualny Harmonogram zajęć BBSR dostępny jest na stronie internetowej Szkoły Rodzenia 
http://bajkowa-szkola-rodzenia.cmp.med.pl/terminy. 

4. W razie nieobecności na zajęciach BBSR uczestniczki mogą nadrobić je przychodząc na zajęcia 
do innej grupy po uprzednim ustaleniu terminu z położną prowadzącą .  

5. Organizator zastrzega sobie prawo dodania dodatkowych zajęć teoretycznych i/lub 
praktycznych o tematyce ściśle związanej z okresem okołoporodowym lub pielęgnacją 
noworodka. Uczestniczki BBSR i ich osoby towarzyszące mają prawo, lecz nie obowiązek 
wzięcia udziału w dodatkowych zajęciach. 

6. W przypadkach wyjątkowych i niezależnych od Organizatora przyczyn, których skutkiem jest 
brak możliwości przeprowadzenia całości lub części zajęć w terminie oznaczonym w 
harmonogramie zajęć BBSR, Organizator może wprowadzić do harmonogramu niezbędne 
zmiany. Organizator w najwcześniejszym możliwym terminie poinformuje każdą z 
zainteresowanych Uczestniczek o zmianie harmonogramu zajęć poprzez kontakt telefoniczny 
lub e-mail. 

 
 
 
 
 

§5 
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Rezygnacja z uczestnictwa w zajęciach Szkoły Rodzenia 
1. Uczestniczka zgłaszająca się do udziału w zajęciach Szkoły Rodzenia może w każdym czasie 

zrezygnować z udziału w tych zajęciach. 
 

§6 
 
Postanowienia końcowe 

1. W przypadku wprowadzenia zmian do treści Regulaminu, zmiany wchodzą w życie z dniem 
ich publikacji na stronie internetowej Szkoły Rodzenia http://bajkowa-szkola-
rodzenia.cmp.med.pl/ .  

2. Niniejszy Regulamin jest dostępny dla Uczestniczek, ich osób towarzyszących oraz wszystkich 
zainteresowanych na stronie internetowej Szkoły Rodzenia http://bajkowa-szkola-
rodzenia.cmp.med.pl/.  

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 stycznia 2017roku. 
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