Witaj Tato!
Dziękuję za Wasze zgłoszenie !
Szkoła Przygody Taty i Dziecka jest owocem mojej pracy i doświadczenia zbieranego przez
ostatnie osiem lat pracy warsztatowej z ojcami z całej Polski oraz Europy. Blisko tysiąc ojców
razem z dziećmi uczestniczyło w różnych formach zajęć przygodowych realizowanych w
centrumprzygody.com. Zanurzając się w przygodzie razem z Wami odczytałem to co jest dla Was
najważniejsze, to co wielokrotnie na różne sposoby powtarzacie w kontekście ojcostwa, męskości,
relacji, pracy. Do tego wszystkiego dodałem naukową wiedzę i własne doświadczenia ojcowskie co
zaowocowało obecną formą zajęć. Jest możliwie najdoskonalsza i najbardzej efektywna do
budowania, wzmacniania Waszych relacji z dziećmi przez przygodę i nie tylko ponieważ daje też
przestrzeń rozwoju Wam jako mężczyznom i ojcom. Pamiętajcie jednak, że ten projekt jest „żywy” i
co roku ulega mniejszej lub większej modyfikacji po to by jak najlepiej odpowiedzieć na Wasze
potrzeby i pomóc Wam się rozwijać ! Będzie dla mnie niezwykłą przyjemnością towarzyszyć Wam
w Waszej podróży do odkrywania siebie i dziecka w często trudnych, realnych i niezwykłych
doświadczeniach w terenie.

ZASADY OGÓLNE ZAJĘĆ:
SZKOŁY PRZYGODY TATY I DZIECKA
SZKOŁY PRZETRWANIA TATY I NASTOLATKA
1.

Decyzja pracy nad sobą oraz w relacjach rodzinnych - tata jako lider zespołu, biorąc
udział w zajęciach decyduje się traktować je nie tylko jako integrację i zabawę w terenie,
ale jako narzędzie edukacji odkrywania i wzmacniania relacji z dzieckiem.

2.

Grupy poszczególnych sekcji liczą od 8 - 10 dwuosobowych zespołów. Realizując
zajęcia centrumprzygody.com zastrzega sobie możliwość nie uruchomienia grupy rocznej
poniżej wymaganego minimum.

3.

W rocznych zajęciach może wziąć udział jedno dziecko i jeden ojciec tj. nie można
uczestniczyć z kilkoma dziećmi/ nie ma możliwości zmian w ciągu roku, w sytuacjach
wyjątkowych prosimy o kontakt indywidualny/ ze względu na procesowy charakter zajęć.
Obowiązuje stały cykl miesięczny danej sekcji wg podanych z góry terminów.

4.

Wszelkie choroby, zaburzenia fizyczne i psychiczne zarówno u ojca jak i u dziecka
muszą zostać zgłoszone trenerowi przy zapisie, wówczas podejmuje on decyzję czy i na
jakich zasadach mogą uczestniczyć w zajęciach danej sekcji.

5.

Odrabianie nieobecności na zajęciach możliwe jest tylko w wyjątkowych sytuacjach pod
warunkiem wolnych miejsc w grupie ojców i dzieci podobnej wiekowo. / Ustalane z
trenerem/.

6.

Odpowiedzialność za siebie i dziecko - za poczynania całej grupy podczas zajęć
odpowiedzialność bierze instruktor, trener. Dziecko podczas zajęć rozpoczynających się w
sobotę, aż do końca zajęć w niedzielę pozostaje pod opieką ojca, który bierze pełną
odpowiedzialność za jego zachowania wobec innych oraz szkody materialne z tym
związane. Dotyczy to również czasu między kolejnymi punktami programu gdzie występują
przerwy np. na posiłki.

7.

Odpowiedzialność za powierzony sprzęt - jeśli podczas zajęć instruktor powierza
zespołowi tj. ojcu sprzęt surwiwalowy lub turystyczny do indywidualnej pracy, to ojciec
ponosi odpowiedzialność za jego właściwe używanie z dzieckiem oraz kompletne
zwrócenie w stanie takim w jakim był on przekazany - poza wyjątkami naturalnego zużycia /
plandeki, sznurek, krzesiwa itp./ Za zagubienie lub zniszczenie sprzętu istnieje obowiązek
odkupienia narzędzia po cenie rynkowej lub zwrotu pieniędzy za dany przedmiot w trybie
natychmiastowym. Sprzęt wydawany i zwracany jest w momencie ustalonym przez
instruktora i liczony wspólnie.

8.

Dyscyplina - z racji surwiwalowego charakteru zajęć obowiązuje bezwzględne
przestrzeganie poleceń instruktorów podczas zajęć, co wiąże się z zapewnieniem
bezpieczeństwa zajęć.

9.

Punktualność - oznacza rozpoczynanie danych bloków zajęć o określonej godzinie
ustalonej przez instruktora. Instruktor nie czeka na uczestników tylko rozpoczyna szkolenie,
tracą te osoby których nie ma na czas. Oczywiście w sytuacjach losowych - wyjątkowych
jeśli instruktor jest poinformowany minimum 15 minut wcześniej, może przesunąć
rozpoczęcie lub poczekać na zespół. / nie dotyczy przygotowywania posiłków, pakowania,
zaspania itp./

10. Zaangażowanie - każdy ojciec i dziecko angażuje się w zajęcia wg poleceń instruktora trenera przed, w trakcie i poza nimi jeśli wymagane jest jakieś przygotowanie do zajęć np.
fizyczne lub intelektualne. Program nie jest jedynie rozrywką w terenie, ale konkretnym
zobowiązaniem do pracy w relacji metodami outdoorowymi centrumprzygody.com
11. Specyfika sekcji szkoły przetrwania - decydując się na udział w sekcji Szkoły
Przetrwania Taty i Nastolatka zarówno ojciec jak i nastolatek są gotowi na wyzwania
surwiwalowe na wysokim poziomie obejmujące także deprawację potrzeb takich jak: sen,
pożywienie czy woda po to by realizować cele zajęć i uzyskać efekty w relacji.
Zdecydowani są też na wspólne przygotowania przed wyjazdem wg wskazówek

instruktorów obejmujące m. in przygotowanie fizyczne. Wyzwania są osiągalne dla każdego
uczestnika pod warunkiem zaangażowania wg wskazówek dostosowanych indywidualnie
do zespołu przez trenera.
12. Porządek w terenie - nie zaśmiecamy terenu zajęć. Każdy zespół ma obowiązek zabrania
ze sobą śmieci które przywiózł. Zajęcia kończą się zawsze sprawdzeniem miejsc biwaku
każdego z zespołów przez instruktora w celu kontroli przestrzegania zasady. Po
sprawdzeniu uczestnicy wracają do domów.
13. Szacunek dla natury - oznacza w praktyce nie uszkadzanie drzew i krzewów za pomocą
narzędzi. Przestrzeganie ustalonych przez instruktora zasad korzystania z terenu.
14.

Przygotowanie rzeczy na wyjazd - każdy zespół tata i dziecko jest przygotowany do
zajęć i dysponuje sprzętem osobistym wg. otrzymanej tydzień przed wyjazdem lista rzeczy
niezbędnych do zajęć. Za braki w przygotowaniu i ich skutki instruktorzy nie ponoszą
odpowiedzialności. Do zajęć wymagany jest podstawowy sprzęt turystyczny taki jak buty za
kostkę, kurtka przeciwdeszczowa, polar, śpiwór i karimata, menażki osobiste i sztućce.
Pozostałe na specjalistyczne wyposażenie uczestnicy mają zapewnione.

15.

Komunikacja - ojciec jest zobowiązany do jasnej i otwartej komunikacji w każdej sytuacji.
Jeśli występuje jakiś problem, bądź niezrozumienie. Wskazanym wówczas zachowaniem
jest wyjaśnienie sprawy odrazu w cztery oczy z instruktorem lub trenerem.

16. Wydalenie z zajęć - instruktor lub trener ma prawo wydalić zespół za nieprzestrzeganie
tego regulaminu. Procedura jest następująca - zwraca dwukrotnie uwagę ojcu na
nieprzestrzeganie tego regulaminu, jeśli nie ma żadnej zmiany postępowania
przeprowadza rozmowę kontrolną w przypadku dorosłego oraz dziecka. Za trzecim
upomnieniem jeśli ignorowane są ważne zasady, zostają oni wydaleni z zajęć. Wówczas
następnego dnia roboczego zwracana jest na konto zaliczka za kolejne miesiące gdzie
zespół nie uczestniczy już w zajęciach. Nie zwracamy środków za zajęcia w trakcie których
następuje wydalenie z grupy Szkoły Przygody Taty i Dziecka / Szkoły Przetrwania Taty i
Nastolatka.
17. Udział w innych propozycjach zajęć i warsztatów centrumprzygody.com . Wszyscy
uczestniczący w zajęciach w poprzednich latach jak i w obecnym sezonie mają możliwość
skorzystania z oferty wakacyjnej dla ojców z dziećmi, rodzin, kursów i wypraw. Dla nie
uczestniczących dotąd w zajęciach proponujemy wyjazdy w „formule open”, które odbywają
się kilka razy w roku. Więcej informacji na stronie www w kalendarzu.

SZCZEGÓŁY UCZESTNICTWA SZKOŁA PRZYGODY TATY I DZIECKA
REZERWACJA MIEJSCA NA ZAJĘCIACH ROCZNYCH 2021/2022
CENA KAŻDEGO MIESIĄCA UDZIAŁU: 890 zł miesięcznie / zespół (Tata i Dziecko)
CENA UDZIAŁU W STYCZNIU W KAŻDEJ Z SEKCJI: 1490 zł / zespół (Tata i Dziecko)
1. Należy wpłacić 2360 zł zaliczki rezerwacyjnej w terminie do 1 sierpnia 2021 roku /czyli 4x590
zł za cztery zajęcia jesienno - zimowe w kolejnych miesiącach/.
Pozostała część / 300 zł miesięcznie/ płatna jest na miejscu zajęć gotówką każdego miesiąca gdy
zespół pojawia się w terenie.
2. Zaliczka jest bezzwrotna i nie obejmuje przypadków losowych np. chorób, wycieczek
szkolnych, sytuacji losowych itp. Można odrobić zajęcia z innymi sekcjami w danym miesiącu pod
warunkami opisanymi w zasadach ogólnych.
3. Osoby które przyłączają się do nas pierwszy raz w przypadku rezygnacji po pierwszych
październikowych zajęciach - zwracamy resztę wpłaconej kwoty pomniejszoną o 590 zł.
Po tym pierwszym "testowym" miesiącu w przypadku rezygnacji nie zwracamy pozostałej kwoty.
O ZAPISIE DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ MAILOWYCH WYSŁANYCH DO NAS PO
ZAPOZNANIU SIĘ Z TĄ OFERTĄ - POTWIERDZONYCH ZALICZKĄ
4. W przypadku braku miejsc w danej sekcji, zwracamy wpłacone pieniądze lub wpisujemy na
listę rezerwową po poinformowaniu.
Tytuł przelewu:
SZKOŁA PRZYGODY TATY I DZIECKA
„Imię i nazwisko ojca oraz warsztaty surwiwalowo - rozwojowe dla ojców i dzieci / tutaj wpisujemy
odpowiednio 7-9 lat lub 10-13 lat / cykl zajęć: październik, listopad, styczeń, luty/"
SZKOŁA PRZETRWANIA TATY I NASTOLATKA
„Imię i nazwisko ojca oraz warsztaty surwiwalowo - rozwojowe dla ojców i nastolatków” / cykl zajęć:
październik, listopad, styczeń, luty/"
Numer konta do wpłaty:
Michał Grzesiak
mBank 50 1140 2004 0000 3102 7557 4571

