Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA
K. Jedliński, M. Fijewska, J. Sokół – Jedlińska, D. Fijewski sp. j.

REGULAMIN ZAPISÓW DO PROWADZONYCH W OŚRODKU INTRA
GRUP PSYCHOTERAPEUTYCZNYCH

1. Zapisanie się do prowadzonej w Ośrodku Intra grupy psychoterapeutycznej jest jednoznaczne z
zaakceptowaniem warunków niniejszego regulaminu.
2. Zapisu na w/w usługę może dokonać jedynie osoba pełnoletnia, zwana dalej Uczestnikiem.
3. W przypadku usług skierowanych do dzieci i młodzieży, zapisu w imieniu nieletniego Uczestnika
dokonuje rodzic lub opiekun prawny.
4. Zapisu do grupy psychoterapeutycznej w Ośrodku Intra można dokonać poprzez:
a. wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się ma stronie internetowej
Ośrodka www.osrodekintra.pl
b. kontakt telefoniczny pod nr. tel. 22 826 35 34
c. kontakt osobisty w sekretariacie Ośrodka
5. Miesięczny koszt udziału w grupie jest zawarty w cenniku Ośrodka Intra opublikowanym na
stronie internetowej Ośrodka.
6. Opłaty za usługę należy wnosić wyłącznie przelewem na konto Ośrodka Intra:
Nr 47 1910 1048 2787 0557 7814 0001 Deutsche Bank Polska SA
7. Opłata za grupę jest stała i niezależna do liczby spotkań w danym miesiącu oraz obecności.
8. Płatność musi być dokonana do 10-go dnia każdego miesiąca.
9. W przypadku nie wpłacenia opłaty za dany miesiąc w terminie podanym w punkcie 8, Ośrodek
Intra może skontaktować się z Uczestnikiem w celu windykacji płatności.
10. Rezygnacja z uczestnictwa w grupie terapeutycznej w trakcie miesiąca może być związana ze
zwrotem części bądź całości opłaty, przy czym decyzja w tej sprawie jest uzależniona od
ustaleń pomiędzy terapeutą, a daną grupą terapeutyczną poczynionych w ramach kontraktu
terapeutycznego.
11. Po zaksięgowaniu wpłaty na swoim koncie Ośrodek Intra wystawia fakturę VAT na dane
zawarte w formularzu zgłoszeniowym.
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