
Regulamin udziału w szkoleniu warsztatowym w dniach: 
2 - 3 czerwca 2017 r.

Dieta sensoryczna - optymalne wsparcie terapii u 
osob z zaburzeniami neurorozwojowymi
Prowadzonym przez: 

Tracy M. Stackhouse, MA, OTR i Julie Wilbarger, Ph.D., OTR/L

Odbiorcy szkolenia
Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutow integracji sensorycznej.
Pierwszenstwo udziału w szkoleniu maja Członkowie PSTIS regularnie opłacajacy 
składki. (aktualna lista Członkow na stronie internetowej www.pstis.pl w zakładce 
PSTIS - członkowie zwyczajni) 

Zgłoszenia na szkolenie 
Rejestracja na szkolenie odbywa sie wyłacznie droga elektroniczna poprzez 
wypełnienie formularza przeznaczonego do tego szkolenia. 

Formularz zgłoszenia bedzie automatycznie przesyłany do Organizatora 
szkolenia. W formularzu nalezy wpisac wszystkie dane do kontaktu.

Opłata za szkolenie Odpłatnosc dla Członkow PSTIS 1.200,- PLN
Odpłatnosc dla certyfikowanych terapeutow integracji sensorycznej spoza PSTIS: 
1.500,- PLN

 Dane do przelewu:

Polskie Stowarzyszenie Terapeutow Integracji Sensorycznej SI

NIP: 952-18-53-112 REGON: 016424450 ul. Majdanska 3 lokal 7 B, 04-088 
Warszawa
Konto: Bank PEKAO SA Nr 86124010951111001064602258

Przyjecie na szkolenie
Lista osob zakwalifikowanych na szkolenie zostanie opublikowana 9 maja 2017 r. i 
bedzie aktualizowana na stronie www.pstis.pl co 5 dni do wyczerpania miejsc. 

O przyjeciu na szkolenie Członkow PSTIS decyduje: 

• własciwe wypełnienie formularza do dnia 7 maja 2017 lub wyczerpania 
miejsc (UWAGA: niewłasciwie podany numer certyfikatu nadany przez PSTIS 
powoduje automatyczne anulowanie zgłoszenia)

• kolejnosc wpłat dokonanych po zgłoszeniu (2 dni robocze od chwili 
wypełnienia formularza) na konto podane w regulaminie

• brak opłaty w/w terminie lub niewłasciwe wypełnienie formularza skutkuje 
skresleniem z listy uczestnikow szkolenia. 



Osoby spoza PSTIS po wypełnieniu formularza znajda sie automatycznie na liscie 
rezerwowej, po 7 maja 2017 zostanie opublikowana lista osob, ktore zostały 
wstepnie zakwalifikowane w miare dostepnych miejsc i powinny dokonac opłaty za 
szkolenie w ciagu 2 dni roboczych. 

Brak opłaty w/w terminie skutkuje skresleniem z listy uczestnikow szkolenia. 

Rezygnacja ze szkolenia: 
- rezygnacje ze szkolenia nalezy zgłosic pisemnie do Organizatora szkolenia: 

lbp.szkolenie@interia.pl 

- osoby, ktore zgłosza rezygnacje ze szkolenia do dnia 16 maja 2017 r. otrzymaja 
zwrot 50% wpłaconej kwoty 

- osoby, ktore zgłosza rezygnacje ze szkolenia po 16 maja 2017 r. nie otrzymaja 
zwrotu wpłaty 

Miejsce szkolenia:
Miejsce: DAGO Centrum Rondo 1, adres: rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, Pietro I

UWAGA:
formularz zostanie automatycznie zamkniety po rejestracji przewidzianej ilosci 
zgłoszen i ewentualnie ponownie otwarty po ich weryfikacji. 

Serdecznie zapraszamy 

w imieniu Zarzadu 

Jolanta Kazanowska - prezes 


