
 
 
 
 
 

 
Regulamin uczestnictwa w Kursie Szkołę Rodzenia Medicada 

 
 

§ 1 Organizator 
 

1) Organizatorem zajęć jest Medicada Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy 
ul. os. Przyjaźni 132B, 61- 640 Poznań. 

2) Zajęcia prowadzone są w Centrum Medycznym Medicada na os. Przyjaźni 132B w Poznaniu. 
3) Zajęcia prowadzone są przez specjalistkę w opiece położniczej – Panią Profesor UM Beatę 

Pietę,  wraz z jej zespołem . 
 
 
                                          § 2 Definicje 
 

1) Regulamin – niniejszy dokument pt. „Regulamin Szkoły Rodzenia Medicada”. 
2) Organizator – Medicada Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, na 

os. Przyjaźni 132B, 61- 640 Poznań. 
3) Uczestnik – pełnoletnia kobieta ciężarna biorąca udział w zajęciach prowadzonych przez 

Organizatora w ramach Szkoły Rodzenia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. 
4) Osoba Towarzysząca – pełnoletnia osoba fizyczna biorąca udział w zajęciach prowadzonych 

przez Organizatora w ramach Szkoły Rodzenia na podstawie zgłoszenia dokonanego przez 
Uczestnika. 

5) Szkoła Rodzenia – cykl zajęć szkoleniowych („Kurs”) organizowanych dla kobiet ciężarnych 
dotyczący ciąży, porodu oraz opieki i pielęgnacji niemowlaków. Kurs obejmuje zajęcia 
teoretyczne oraz praktyczne. 

 
 

§ 3 Organizacja zajęć 
 
1) W zajęciach może wziąć udział przyszła Mama samodzielnie lub z osobą towarzyszącą. 
2) Zajęcia są prowadzone w małych grupach liczących maksymalnie 5 par. 
3) Charakter prowadzenia zajęć stacjonarnych: 

             Kurs Szkoły Rodzenia Medicada – obejmuje 5 spotkań po 3h każde, 
                   zajęcia odbywają się raz w tygodniu 

4) Aktualny i szczegółowy harmonogram zajęć Szkoły Rodzenia znajduje się na stronie 
internetowej Centrum Medycznego Medicada: www.medicada.pl . 

5) Organizator zapewnia uczestnikom materiały dydaktyczne, które przeznaczone są wyłącznie 
na użytek własny. Kopiowanie i ich rozpowszechnianie jest naruszeniem praw autorskich. 

 



§ 4 Zapisy na  Kurs Szkoły Rodzenia 
 

1) Zapisy na zajęcia można realizować następująco: 
a) Mailowo na adres: recepcja@medicada.pl 
b) Telefonicznie pod numerem telefonu recepcji: 530 021 300 lub poprzez kontakt 

telefoniczny z  prof. UM Beatą Piętą: 691 059 048. 
c) Osobiście, odwiedzając naszą siedzibę w godzinach pracy. 

 
 

§ 5 Zasady odpłatności oraz zasady udziału  w zajęciach 
 

1) Uczestnictwo w zajęciach Szkoły Rodzenia jest odpłatne. 
2) Opłata za uczestnictwo w zajęciach Szkoły Rodzenia obejmuje pełny pakiet zajęć 

teoretycznych i praktycznych (wraz z materiałami przesłanymi drogą mailową) 
3) Warunkiem uczestnictwa w Kursie Szkoły Rodzenia jest dokonanie płatności w formie 

przelewu bankowego w kwocie 650 zł oraz wysłanie potwierdzenia tego przelewu na 
minimum 7 dni przed rozpoczęciem zajęć na adres e-mail recepcji: recepcja@medicada.pl . 

4) Warunkiem uczestnictwa jest również podpisanie niniejszego regulaminu i odesłanie go na 
minimum 7 dni przed rozpoczęciem zajęć na adres e-mail recepcji: recepcja@medicada.pl . 

5) Wszelkie płatności związane z korzystaniem z Kursu Szkoły Rodzenia należy regulować 
poprzez wpłaty na konto bankowe Centrum Medycznego Medicada: 

            22 1020 4027 0000 1502 1702 8236 lub w recepcji Centrum Medycznego. 
6) W celu uzyskania faktury VAT lub faktury imiennej Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie 

nas poinformować,  najlepiej wraz z potwierdzeniem przelewu, potem będzie to już 
niemożliwe. 

7) Opłata za udział w płatnym Kursie Szkoły Rodzenia nie jest zwracana w następujących 
przypadkach: 

a) rezygnacji z uczestnictwa w Szkole Rodzenia Medicada w terminie krótszym niż 7 dni    
kalendarzowych przed rozpoczęciem kursu lub po rozpoczęciu kursu 

b) sytuacji niezależnych od organizatora (wyjazd uczestnika etc ), które mają miejsce w terminie 
krótszym niż 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem kursu lub po rozpoczęciu kursu. 
 Wyjątek stanowi udokumentowany pobyt uczestniczki w szpitalu (należy przedstawić 
wypis ze szpitala) lub niezdolność do odbycia zajęć potwierdzoną zaświadczeniem 
lekarskim. 

8) Nieobecność na poszczególnych zajęciach skutkuje “przepadnięciem” zajęć bez możliwości 
zwrotu kosztów. 
 Wyjątek stanowi udokumentowany pobyt uczestniczki w szpitalu (należy przedstawić 
wypis ze szpitala) lub niezdolność do odbycia zajęć potwierdzoną zaświadczeniem 
lekarskim. 

9) Nieobecność Uczestnika zgłoszona na co najmniej 5 dni przed terminem zajęć może umożliwić 
ich odrobienie w innej grupie, o ile takie zajęcia będą planowane oraz jeśli będą wolne miejsca. 

10) Organizator zastrzega prawo do zmiany harmonogramu, odwołania zajęć oraz zmiany 
terminu i godziny poszczególnych zajęć w ramach Kursu z wyprzedzeniem 3 dni roboczych.  
Jednakże w przypadku zdarzeń losowych (choroba, siła wyższa) Organizator jest uprawniony 



do odwołania zajęć, zmiany harmonogramu oraz zmiany terminu i godziny poszczególnych 
zajęć w ramach Kursu w każdym czasie. 

11)  W zajęciach Szkoły Rodzenia mogą brać udział wyłącznie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek 
objawów chorobowych. 

12) Uczestnik oraz Osoba Towarzysząca w trakcie zajęć mogą korzystać ze sprzętu szkoleniowego 
stanowiącego własność Organizatora. Użytkowanie sprzętu szkoleniowego powinno odbywać 
się zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zgodnie z instrukcją obsługi. Uczestnik oraz Osoba 
Towarzysząca ponoszą odpowiedzialność majątkową za szkody powstałe w związku z 
niewłaściwym użytkowaniem sprzętu szkoleniowego. 

 
 

§ 6 Zgoda na wykorzystanie  wizerunku 
 

1) Uczestnik oraz Osoba Towarzysząca wyrażają zgodę na bezpłatne utrwalenie, wykorzystanie i 
rozpowszechnianie wizerunku w celach reklamowych, promocyjnych i informacyjnych 
związanych z firmą Organizatora. 
Zgoda dotyczy fotografii i nagrań audiowizualnych utrwalonych w ramach Szkoły Rodzenia 
oraz obejmuje takie formy publikacji jak: umieszczenie w zasobach Organizatora – tj: 
udostępnienie na stronach internetowych oraz social mediach tj. Facebook, Instagram, Google 
należących do Organizatora, publikację w materiałach reklamowych, ulotkach, broszurach, 
mediach, prasie i programach. Zgoda dotyczy również możliwości przetwarzania wizerunku 
przez kadrowanie, obróbkę cyfrową itp. Wizerunek Uczestnika lub Osoby Towarzyszącej może 
być utrwalony oraz wykorzystany i rozpowszechniony w trakcie trwania zajęć Szkoły Rodzenia 
oraz po ich zakończeniu. 

2) Zasady pozyskiwania, gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych osobowych przez 
Administratora zawarte są w Polityce Prywatności i polityce plików cookies Centrum 
Medycznego Medicada. 
 

§ 7 Postanowienia końcowe 
 
1) W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

2) Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany Regulaminu. Jednakże Organizator zastrzega, że 
do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą 
w chwili zgłoszenia się Uczestnika. 

3) Regulamin jest dostępny do pobrania na Stronie Internetowej w zakładce „Regulamin”. 

4) Regulamin obowiązuje od dnia 1.05.2022 

 

 
 

 

  ...…….……..........................................   



                                                                                                             data i podpis Uczestniczki 

 

 
 
 
 


