
Warunki uczestnictwa w kursie „Zastosowanie kinezjologii rozwojowej wg Vojty 
u niemowląt, dzieci i młodzieży z zaburzeniami ruchowymi”

1. Kurs podzielony jest na cztery części (A, B, C i D). Uczestnictwo w części A zobowiązuje do udziału w części B, C i D.
Zasadniczo kursy są prowadzone w odstępie 6 miesięcy. Uczestnik kursu, który ze szczególnych powodów nie mógł 
wziąć udziału w części B swojego kursu, musi uczestniczyć w części B następnego kursu albo ubiegać się ponownie o 
uczestnictwo w całym kursie (A, B, C, D). To samo dotyczy części C i D.

2. Oczekuje się od każdego uczestnika, że pomiędzy poszczególnymi częściami kursu będzie stosował metodę Vojty u 
swoich pacjentów. Przy tym powinny być uwzględnione wszystkie grupy wiekowe od 0 do 10 lat.

3. Pomiędzy częściami kursu A, B, C i D jego uczestnik oddaje w wyznaczonych terminach i pod określony adres pracę 
domową. 

4. Uzyskanie Certyfikatu kursu „Zastosowanie kinezjologii rozwojowej wg Vojty u niemowląt, dzieci i młodzieży z 
zaburzeniami ruchowymi” następuje po ukończeniu i zaliczeniu wszystkich czterech części kursu. Osiągnięcie celu 
kursu zakłada, że po zakończeniu części D każdy uczestnik:
a/ potrafi objaśnić zawartość  wzorców odruchowej lokomocji wg Vojty,
b/ zna wzorce idealnego i odbiegającego od normalnego rozwoju ruchowego człowieka,
c/ rozpozna główny problem i zaburzenia kinezjologiczne pacjenta, ułoży do tego program rehabilitacyjny i potrafi 

objaśnić, czy, jak i gdzie pacjent wykazuje podczas stymulacji mechanizmy unikania oraz, że jako terapeuta potrafi 
na to zareagować,

d/ opanuje technikę aktywizacji odruchowej lokomocji,
e/ potrafi odpowiednio przyuczyć rodziców lub krewnych pacjenta do prowadzenia terapii z dzieckiem.

O ukończeniu kursu decydują terapeuci-nauczyciele odpowiedzialni za to w placówce prowadzącej kurs. W przypadku, gdy 
uczestnik kursu nie osiągnie jego celu, wydaje mu się tylko zaświadczenie dla celów podatkowych. Zaświadczenia o 
ukończeniu poszczególnych części kursu lub poszczególnych jednostek tematycznych nie będą wydawane.
5. W przypadku, gdy uczestnik kursu nie osiągnie jego celu, ma on możliwość w ciągu jednego roku po ukończeniu części 

D, ale najwcześniej po trzech miesiącach, zdawania egzaminu poprawkowego.
6. Opłata za uczestnictwo w kursie jest określona każdorazowo przed jego rozpoczęciem w wysokości uzależnionej od 

pozyskania ewentualnych ulg lub sponsorów. W przypadku gdy uczestnik kursu, zgodnie z punktem 1 zdanie 2, z 
opóźnieniem rozpocznie część B,  C lub D powinien mimo to uiścić opłatę obowiązującą w tym czasie. Jeśli nie 
uzgodniono innych warunków, to opłatę za uczestnictwo w kursie należy przelać niezwłocznie po otrzymaniu informacji 
o zakwalifikowaniu się na kurs, najpóźniej jednak na cztery tygodnie przed rozpoczęciem kursu na konto wyznaczone 
przez Fundację „Promyk Słońca”.

7. Jeżeli zakwalifikowany uczestnik kursu nie weźmie w nim udziału albo zrezygnuje w terminie krótszym niż cztery 
tygodnie przed rozpoczęciem części A, zobowiązany jest do zapłaty za cały kurs – część A, B, C i D w pełnej 
wysokości. Rezygnacja z kursu po jego rozpoczęciu, także po całkowitym lub częściowym uczestniczeniu w części A, 
poza przypadkiem wymienionym w punkcie 9, nie prowadzi do częściowej redukcji opłaty za kurs ze względu na 
niemożność wykorzystania tego miejsca na kursie przez innego uczestnika. 

8. Zakwalifikowani uczestnicy kursu otrzymują od Fundacji „Promyk Słońca” pisemne potwierdzenie przyjęcia na kurs. 
Przeniesienie miejsca odbywania szkolenia (Wrocław czy Centrum Pediatrii Społecznej na terenie RFN) lub zamiana 
tego miejsca z innym terapeutą jest możliwa tylko wtedy, kiedy rezerwowy uczestnik kursu spełnia te same wymagania 
co kandydat ubiegający się o uczestnictwo w kursie, a organizator kursu zaaprobuje tę zamianę.

9. Ciąża uniemożliwia uczestnictwo w kursie. Fakt ten należy niezwłocznie zgłosić do Fundacji „Promyk Słońca”. 
10. Wszelkie roszczenia przeciwko organizatorowi prowadzącemu kurs, jak i personelowi pomocniczemu są wykluczone, 

jeśli tylko nie wynikają z działania z premedytacją lub rażących zaniedbań.
11. O wyżywienie i nocleg uczestnicy kursu troszczą się sami.

Zapoznałem się z powyższymi warunkami uczestnictwa w kursie (strona 1 i 2 od pozycji 1 do 11) i uznaję je poprzez mój 
podpis jako prawnie obowiązujące.

----------------------------------------- ---------------------------------
(miejscowość, data) (czytelny podpis)

Proszę wyraźnie podać dane odbiorcy:

(pieczątka lub pismo drukowane)

_____________________________


