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Warunki ogólne KURSU PODSTAWOWEGO KONCEPCJI CASTILLO 
MORALESA® WROCŁAW 2019/2020

§1 
Zawarcie umowy
Poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego (dostępnego na stronie www.castillomorales.pl) oraz 
podpisanego dokumentu Warunków ogólnych KURSU PODSTAWOWEGO KONCEPCJI CASTILLO MORALESA® 
WROCŁAW 2019/2020 przez zakwalifikowaną osobę, dochodzi do zawarcia umowy. 

§2 
Płatności
Opłata za kurs następuje w 3 ratach przed każdą częścią kursu i wynosi: 

• I rata: 4600 PLN – płatne do 15 grudnia 2018,
• II rata: 1430 EUR – płatne do 15 grudnia 2019,
• III rata: 6300 PLN – płatne do 15 kwietnia 2020.

Faktury zostaną wystawione po odbyciu każdej części kursu na dane podane przez uczestnika.

§3 
Warunki uczestnictwa 
Uczestnik zapewnia, że znane mu są warunki i spełnia je oraz jest świadomy, iż brak spełnienia indywidualnego 
warunku może doprowadzić do nieprzyznania certyfikatu.    

1. Uczestnik jest zobowiązany do regularnego i punktualnego udziału w szkoleniu. Absencja wynosząca więcej 
niż 10% całkowitego czasu trwania kursu, również w przypadku choroby i braki w wiedzy, są do uzupełnienia 
przy współpracy z kierownictwem kursu. 

2. Może to spowodować dodatkowe koszty dla uczestnika, które nie są wliczone w opłaty za kurs i do zapłacenia 
przez uczestnika. Możliwość nadrobienia zaległości istnieje w zależności od czasu i miejsca zgodnie  
z ofertą Stowarzyszenia Castillo Moralesa Polska. Jeśli uczestnik nie będzie miał możliwości ukończenia 
kursu, o ukończeniu szkolenia zadecyduje Zarząd.

3. Uczestnik spełnia wymagania  zdrowotne, psychiczne i fizyczne kursu oraz praktyczne i teoretyczne wymagania 
odnośnie programu nauczania. Należą do nich w szczególności ćwiczenia pomiędzy uczestnikami, jak również  
z pacjentami pod kierunkiem prowadzących kurs. Czynności te mogą obejmować noszenie i podnoszenie 
dzieci i dorosłych.

4. Egzaminy pisemne, ustne i praktyczne, takie jak pisemne prace domowe z dokumentacją video, badanie  
i terapia wg koncepcji Castillo Moralesa® między częściami kursu, należą również do zawartości kursu. Prace  
domowe mają być wykonane w ciągu 6 tygodni od ukończenia 1 i 2 części kursu. 

5. Uczestnik pracuje pomiędzy częściami kursu z pacjentami z hipotonią mięśniową ze wskazaniami  
do stosowania koncepcji Castillo Moralesa®.

6. Językiem wykładowym jest język niemiecki. Kurs i materiały szkoleniowe będą tłumaczone na język polski.

7. Jeśli cel kursu nie zostanie osiągnięty, uczestnik nie otrzymuje certyfikatu, a jedynie potwierdzenie udziału.

8. Jeśli kurs podstawowy będzie kontynuowany w innym terminie, należy dodatkowo uiścić opłatę  
w wysokości 500 PLN. Rozliczenie części kursu, którą należy jeszcze ukończyć odbywa się wg pierwotnie 
zarezerwowanego kursu podstawowego.
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§4
 
Cel i treść kursu
Celem kształcenia jest zrozumienie przez uczestnika Koncepcji Castillo Moralesa® i samodzielne wykorzystanie 
nabytej wiedzy. 
 
Wiedza obejmuje obszary tematyczne:

• podstawy i filozofia Koncepcji Castillo Moralesa®,
• antropologia społeczna, życie i obyczaje rdzennej ludności Ameryki Łacińskiej i ich związek z terapią,
• neurofizjologia i jej związek z terapią wg koncepcji Castillo Moralesa®,
• anatomia funkcjonalna ciała i kompleksu orofacjalnego,
• analiza ruchu,
• model poznawczy trójkątów – zależności pomiędzy ciałem i kompleksem orofacjalnym,
• rozwój wewnątrzmaciczny i powstawanie zaburzeń,
• rozwój sensomotoryczny i odstępstwa rozwojowe w obszarze ciała i twarzy,
• ekspresja ciała, komunikacja niewerbalna, interakcje,
• diagnostyka różnicowa zespołów hipotonicznych, choroby nerwowo-mięśniowe,
• klasyfikacja porażenia mózgowego, 
• patologie twarzoczaszki (np. zespoły genetyczne, porażenie nerwu twarzowego),
• percepcja wzrokowa w odniesieniu do rozwoju sensomotorycznego,
• diagnostyka i planowanie terapii,
• techniki teraoeutyczne,
• praktyczne ćwiczenia pomiędzy uczestnikami kursu,
• przedstawienie pacjentów, prezentacje przypadków na video,
• praktyczna pomoc w życiu codziennym,
• informacje na temat zaopatrzenia w aparaty ortodontyczne,
• prezentacje dotyczące terapii,
• współpraca z rodzicami / rodziną, praca zespołowa.

§5 

Rezygnacja
Rezygnacja z kursu podstawowego podlega następującym warunkom i jest możliwa tylko przed pierwszą 
cześcią kursu.

1. Przy  rezygnacji z kursu podstawowego kwoty ryczałtowe są następujące:
• ryczałt do ośmiu tygodni przed rozpoczęciem kursu: w wysokości 200 PLN,
• ryczałt do czterech tygodni przed rozpoczęciem kursu: w wysokości 500 PLN,
• mniej niż cztery tygodnie do rozpoczęcia kursu: w wysokości 700 PLN pod warunkiem, że miejsce kursu 

może zostać ponownie zaproponowane. Gdy miejsca kursu nie można zaproponować komuś innemu, 
należna jest kwota ryczałtowa w wysokości 1700 PLN.

2. Jeżeli opłata za kurs została już uiszczona przed zgłoszeniem rezygnacji, zostanie zwrócona, pomniejszona 
o wspomnianą wyżej kwotę ryczałtową. 

3. Rezygnacja anuluje prawo do uczestnictwa w kursie i należy dokonać całkowicie nowego zgłoszenia  
w przypadku nowego kursu. 

 

§6 

Odwołanie   kursu
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu:
 
1. W dowolnym momencie z ważnej przyczyny lub z powodu siły wyższej (np. choroba prowadzącego i inne).

2. W przypadku odwołania, uczestnikowi zostaną zwrócone opłaty za kurs w całości.
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3. W przypadku odwołania ze względu na niewystarczającą liczbę uczestników, odwołuje się kurs nie później 
niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem wydarzenia. We wszystkich innych przypadkach organizator poinformuje 
uczestnika tak szybko, jak to możliwe.

4. Dalsze roszczenia uczestnika z powodu odwołania kursu przez organizatora, z wyjątkiem przypadków 
umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa ze strony organizatora są wykluczone.

§7 

Rejestracja obrazów i dźwięków / materiały szkoleniowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo w trakcie kursu podstawowego do rejestracji obrazu  i dźwięku wizerunku 
uczestników. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie przez organizatora z tych nagrań – również 
w kontekście prasy i public relations bez ograniczeń czasowych i przestrzennych.

2. Zgoda ta może zostać udzielona przez uczestnika i  być odwołana w dowolnym momencie na piśmie.

3. Nagrywanie obrazu i dźwięku przez uczestnika bez wyraźnej, pisemnej i uprzednio zadeklarowanej zgody 
organizatora jest zabronione i może prowadzić do natychmiastowego wykluczenia uczestnika z kursu. 
Decyzja należy do prowadzących kurs w każdym indywidualnym przypadku.

4. Zabrania się uczestnikowi kursu, z wyjątkiem użytku osobistego, kopiowania materiałów szkoleniowych i / 
lub udostępniania ich osobom trzecim np. poprzez transfer lub publikację.

§8 

Ukończenie kursu / certyfikat

1. Po pomyślnym ukończeniu kursu podstawowego, uczestnik otrzymuje certyfikat, który upoważnia go 
na podstawie zaleceń lekarskich do terapii pacjentów z hipotonią mięśniową  w zespołach genetycznych 
jak również zaburzeń sensorycznych, zaburzeń ruchowych i innych chorób neurologicznych i nerwowo-
mięśniowych.

2. Pomyślne ukończenie kursu uprawnia uczestnika do nazywania się terapeutą Castillo Moralesa®.

3. Certyfikat nie uprawnia jego posiadacza do pracy w charakterze nauczyciela Castillo Moralesa®  
lub do prowadzenia kursów szkoleniowych dot. koncepcji Castillo Moralesa.®

4. O tym, czy uczestnik z powodzeniem ukończył kurs, decydują prowadzący kurs na podstawie sprawdzania 
wyników i ogólnych obserwacji uczestnika podczas kursu.

§9 

Odpowiedzialność
Wypadki:

1. Organizator nie ubezpiecza od następstw nieszczęśliwych wypadków i / lub odpowiedzialności cywilnej. 
W razie potrzeby ubezpieczenia dokonuje uczestnik.

2. Odpowiedzialność organizatora jest wykluczona, chyba że szkoda wynika z naruszenia życia, ciała lub 
zdrowia, która jest wynikiem zaniedbania obowiązków organizatora lub prowadzących.
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§10 
Forma pisemna 

1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.

2. Wymóg formy pisemnej może również zostać uchylony jedynie w formie pisemnej.

Otrzymałem, przeczytałem i zrozumiałem warunki kursu wraz z formularzem zgłoszeniowym. 
Akceptuję powyższe warunki. 

data, miejscowość 

podpis
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www.castillomorales.pl
660 733 211
b.paradowska@castillomorales.pl

Stowarzyszenie Castillo Moralesa Polska
ul. Agrestowa 17

55-040 Bielany Wrocławskie
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