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Regulamin zajęć dogoterapeutycznych
1.

Pies jest żywym zwierzęciem, które czuje. Dlatego też podczas zajęć przestrzegany jest dobrostan psa,
jego potrzeby i samopoczucie. Podczas zajęć nie leżymy na psie, nie ściskamy go, nie przytulamy itp.

2.

W zajęciach mogą uczestniczyć dorośli oraz dzieci za zgodą rodziców lub opiekunów.

3.

Przed przystąpieniem do zajęć konieczne jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

4.

W przypadku osób chorych lub niepełnosprawnych prowadzący zajęcia musi być poinformowany
o stanie zdrowia uczestnika, a w szczególności o silnej alergii i możliwości wystąpienia ataku
np. padaczki.

5.

Zajęcia prowadzone są w sali lub na świeżym powietrzu (po wcześniejszym uzgodnieniu).

6.

Zakres zajęć jest dostosowywany przez prowadzącego do stanu zdrowia, wieku, potrzeb i zaleceń
dotyczących uczestników zajęć.

7.

O wszelkich trudnościach, w tym o słabym samopoczuciu, bólu i lęku uczestnik lub opiekun
jest zobowiązany powiadomić prowadzącego.

8.

Podczas zajęć grupowych w żłobkach i przedszkolach w tym integracyjnych, ilość uczestników
w grupie wynosi 10-12 osób.

9.

Zajęcia grupowe z osobami/ dziećmi niepełnospawnymi lub z orzeczeniami znajdującymi się w DPS,
ośrodkach rewalidacyjnych, szkołach specjalnych itp., ilość osób do 5 w grupie.

10. Zajęcia grupowe w szkołach masowych w programie profilaktycznym „Dogadajmy się” liczebność
jednej klasy.
11. Przed wejściem na salę, do klasy psa terapeutycznego dzieci wraz z opiekunami powinny siedzieć
w kole na podłodze.
12. W grupowych zajęciach uczestniczą, jako pomoc dzieciom, rodzice lub opiekunowie.
13. Uczestnik zajęć, w tym rodzice lub opiekunowie, zobowiązani są do wykonywania tylko tych ćwiczeń
i poleceń, które zostaną podane przez prowadzącego zajęcia.
14. Uczestnik, w tym również rodzice lub opiekunowie, nie mogą sami wykonywać ćwiczeń z psem bez
zgody prowadzącego.
15. Rodzice, opiekunowie nie ingerują w przebieg zajęć. Włączają się tylko w wyznaczonych momentach
przez prowadzącego lub kiedy widzą potrzebę uspokojenia dzieci.
16. Podczas zajęć rodzic, opiekun nie bawi się z dzieckiem. Jeżeli dziecko potrzebuje wcześniejszej
przerwy to rodzic, opiekun opuszcza z nim salę.
17. Podczas zajęć dzieci, osoby dorosłe nie spożywają posiłków.
18. Zajęcia indywidualne prowadzone są jeden na jeden (dziecko – terapeuta).

