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Regulamin Szkoły Rodzenia „BOBAS” 

 

§ 1. Celem Szkoły Rodzenia jest profilaktyka zdrowotna oraz edukacja rodzicielska w szczególności:  

1) Rozpowszechnianie wiedzy o fizjologii ciąży, porodu oraz połogu oraz propagowanie właści-

wych działań i zachowań zapewniających zdrowie ciężarnej i jej potomstwu  

2) Przygotowanie uczestniczących par do czynnego udziału w porodzie, aby zapewnić rodzicom i 

dziecku poczucie bezpieczeństwa.  

3) Zmobilizowanie uczestniczek do wypracowania takiej sprawności fizycznej, która umożliwia 

utrzymanie równowagi wewnątrzustrojowej  

4) Pogłębianie dialogu rodziców ze szczególnym uwzględnieniem nawiązywania dialogu z 

dzieckiem w czasie ciąży i bezpośrednio po porodzie  

§ 2. Szkoła Rodzenia realizuje swoje cele poprzez:  

1) Przekazywanie wiedzy o przebiegu ciąży i porodu i czasie po narodzinach;  

2) Ćwiczenia podtrzymujące sprawność fizyczną w ciąży i minimalizujące dolegliwości z nią 

związane  

3) Ćwiczenia ogólnoustrojowe i specjalne, mające na celu przygotowanie do porodu oraz uła-

twienie jego przebiegu  

4) Naukę oddychania oraz umiejętności relaksu w poszczególnych okresach porodu.  

5) Naukę pielęgnowania noworodka w tym ćwiczenia kąpieli niemowlaka  

6) Naukę naturalnego karmienia piersią.  

7) Omawianie metod planowania rodziny.  

§ 3. Organizacja zajęć 

1) Zajęcia w Szkole Rodzenia „BOBAS” odbywają się w formie 6 – tygodniowych kursów w 

siedzibie Organizatora tj. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. 

doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu przy ul. Sienkiewicza. 

2) Kurs obejmuje cykl 6 spotkań po ok. 1,5 godziny zegarowej. 

3) Organizację kursów, w tym terminy spotkań wraz z tematyką, ustala Organizator i przekazuje 

do wiadomości uczestników na stronie internetowej 

4) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany dni i godzin spotkań. O zmianach uczestnicy zo-

staną powiadomieni telefonicznie lub SMS-em 

5) Organizator nie odpowiada za nagłą zmianę prowadzącego zajęcia, która wynika z przyczyn 

losowych lub choroby. Organizator w takiej sytuacji zapewnia uczestnikom zastępstwo a te-

matyka zajęć pozostaje bez zmian. 

§ 4. Warunki uczestnictwa 

1) Zgłoszenia na kurs w Szkole Rodzenia  można dokonać przez wypełnienie pobranego ze stro-

ny internetowej formularza zgłoszeniowego, podpisanie go i dostarczenie: 

a) osobiście do sekretariatu SP ZOZ ul. Poznańska 30 w Nowym Tomyślu (I piętro wejście 

od podwórka) 

b) pocztą na adres Szkoła Rodzenia „BOBAS” przy SP ZOZ, ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy 

Tomyśl 

2) Formularz można również wypełnić w miejscu i czasie uzgodnonym z położną nr tel. +48 61 

4427367 
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3) Udział w kursie jest odpłatny z zastrzeżeniem pkt 4) poniżej. Odpłatność za kurs określa § 5 

regulaminu. 

4) Osobom, które urodzą w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w 

Nowym Tomyślu opłata za kurs w Szkole Rodzenia zostanie zwrócona w całości przele-

wem na konto, z którego została zapłacona w terminie 14 dni od daty porodu. 

5) W kursie Szkoły Rodzenia może uczestniczyć kobieta ciężarna lub kobieta ciężarna wraz z 

osobą towarzyszącą, nie wcześniej niż od 26 tygodnia ciąży. 

6) W ćwiczeniach fizycznych może uczestniczyć kobieta, która uzyskała zgodę od prowadzącego 

ciążę lekarza ginekologa/położnika. 

7) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczestników w czasie zajęć, w 

przypadku niedopełnienia warunku, o którym mowa w pkt. 6) w lub zatajenia przez nich ich 

stanu zdrowia.  

§ 5. Zasady odpłatności 

1) Opłata za kurs wynosi 200 zł.  Opłatę wnosi się w całości – nie ma możliwości dzielenia jej i 

opłacania poszczególnych spotkań. 

2) Opłatę za kurs należy przelać przed dniem rozpoczęcia kursu na konto: 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyślu 

ul. Poznańska 30 

64-300 Nowy Tomyśl 

37 1020 4144 0000 6702 0007 0227 

(z dopiskiem: imię i nazwisko ciężarnej, opłata za kurs szkoły rodzenia – data rozpoczęcia 

kursu) 

 

3) Potwierdzenie przelewu należy przynieść na pierwsze spotkanie. 

§ 6. Zasady rozliczeń w przypadku rezygnacji z kursu lub jego przerwania 

1) Opłata za kurs podlega zwrotowi po potrąceniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 20 zł w 

przypadku złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji nie później niż na 7 dni przed dniem 

rozpoczęcia kursu. Datę złożenia oświadczenia potwierdza pieczątka wpływu postawiona 

przez sekretariat dyrektora. 

2) W przypadku rezygnacji później, niż na 7 dni przed dniem rozpoczęcia kursu z zastrzeżeniem 

pkt. 3) opłata nie będzie zwracana 

3) Przepis pkt 2) nie ma zastosowania w przypadkach rezygnacji lub przerwania kursu z powo-

dów zdrowotnych potwierdzonych zaświadczeniem lekarskim. W takim razie: 

a) w przypadku rezygnacji przed rozpoczęciem kursu stosuje się odpowiednio przepis § 6 

pkt. 1),  

b) w przypadku przerwania kursu zwraca się kwotę proporcjonalną do ilości utraconych spo-

tkań wyliczoną w ten sposób, że kwotę, o której mowa w § 5 pkt 1)  dzieli się przez ilość 

planowanych w ramach kursu spotkań i mnoży przez ilość spotkań utraconych. 

§ 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 


