
REGULAMIN UCZESTNICTWA
W DNIACH TERAPEUTYCZNYCH

SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W ŻYRARDOWIE
28 marca - 3 kwietnia 2020 roku

§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Oferta skierowana jest do nauczycieli, specjalistów, rodziców i osób zainteresowanych
tematyką, dotyczącą prowadzenia terapii osób dotkniętych autyzmem.

Oferta Dni Terapeutycznych obejmuje:

- zabawy integracyjne,

- warsztaty specjalistyczne,

- konferencję.

2. Uczestnicy Dni Terapeutycznych mogą brać udział w dowolnych formach
przewidzianych spotkań (wszystkich lub wybranych) po przesłaniu na podany adres
mailowy lub adres SOSW karty zgłoszeniowej.

§ 2.

DOTYCZY ZAJĘĆ OTWARTYCH, WARSZTATÓW, KONFERENCJI

1. Warunkiem udziału w warsztatach oraz konferencji jest zaakceptowanie regulaminu
Dni Terapeutycznych oraz zgody RODO,  wysłanie formularza zgłoszeniowego do 13
marca 2020 r. na adres mailowy dniterapeutyczne@gmail.com  lub adres SOSW,
ul. Środkowa 36, 96-300 Żyrardów. Liczba miejsc jest ograniczona - decyduje
kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia telefoniczne nie są przyjmowane.

2. Osoby biorące udział w Dniach Terapeutycznych otrzymują zaświadczenia.
3. Osoba wysyłająca zgłoszenie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych

osobowych na potrzeby procesu rekrutacji na zajęcia otwarte, warsztaty i konferencję.
4. Osoba wysyłająca zgłoszenie wyraża zgodę na wykonywanie i zamieszczanie na

stronie internetowej ośrodka, mediach społecznościowych ośrodka, mediach lokalnych
zdjęć i filmów podczas Dni Terapeutycznych 28 marca - 3 kwietnia 2020 r.,
organizowanych przez SOSW.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie z przyczyn od niego
niezależnych.



§ 3.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Termin nadsyłania zgłoszeń: do 13 marca 2020 r. włącznie.

2. LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie z przyczyn od niego

niezależnych.

4. Podpisany formularz należy wysyłać na adres:

dniterapeutyczne@gmail.com

(w temacie należy wpisać – zgłoszenie Dni Terapeutyczne 2020 i załączyć skan podpisanego

własnoręcznie zgłoszenia)

lub

listem tradycyjnym na adres:

Anna Lipińska

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

ul. Środkowa 36

96-300 Żyrardów

z dopiskiem  Dni Terapeutyczne 2020

5. Podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem

uczestnictwa w konferencji.

Termin zgłoszeń 13.03.2020 rok
dniterapeutyczne@gmail.com

Dyrektor i Pracownicy
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