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Ważna informacja dla kolegów / koleżanek w Polsce, zainteresowanych szkoleniem Castillo 
Moralesa®.
 

Stowarzyszenie Castillo Morales® e.V. z siedzibą we Frankfurcie nad Menem / Niemcy ma wyłączne 
prawo w UE do oferowania kursów dotyczących koncepcji Castillo Morales®a.

W sierpniu 2019 r. w Polsce we Wrocławiu rozpoczyna się kurs podstawowy Castillo Moralesa®. Kurs 
ten odbywa się we współpracy z polskim Stowarzyszeniem Castillo Moralesa Polska i po pomyślnym 
ukończeniu kursu uprawnia uczestnika do nazywania się terapeutą Castillo Moralesa®.

Inni oferenci i inni nauczyciele–terapeuci nie mogą oferować w całej UE kursów / warsztatów / kursów 
wprowadzających pod nazwą Castillo Moralesa® lub używać tej nazwy. Niezastosowanie się do tego 
wymogu spowoduje naruszenie praw do znaku towarowego i może być i będzie karane.

Z ogromnym zdumieniem dowiedzieliśmy się o ogłoszeniu kursu w lipcu 2019 roku we Wrocławiu. 
Zarówno organizator w Polsce jak i koleżanka z Argentyny zostaną przez nas poinformowani, że ten 
„warsztat” nie może się odbyć. Jeżeli jednak to zdarzenie będzie miało miejsce, należy spodziewać 
się konsekwencji prawnych.

Te surowe zasady mają na celu ochronę koncepcji Castillo Moralesa® i są zgodne z ogólnounijnym 
prawem o znakach towarowych.

Ochronę Koncepcji Castillo Moralesa® zarejestrowaliśmy na osobiste życzenie dr Castillo Moralesa, 
aby utrzymać i rozwijać koncepcję w jego duchu.
 

Berlin, 08. 04. 2019

Zarząd Stowarzyszenia Castillo Morales® e. V.

 

Stowarzyszenie Castillo Moralesa® e.V., reprezentowane przez Zarząd:
Katrin Brockmöller, Anna-E. Gambeck, Angela Salm, Imke Seidel
www.castillomoralesvereinigung.de, E-Mail: info@castillomoralesvereinigung.de
Jurysdykcja: Sąd rejonowy Frankfurt nad Menem, VR 11325, Siedziba: Oestricher
Weg 9, 60529 Frankfurt nad Menem
St. nr .: 45/250/53517

Stowarzszenie Castillo Moralesa Polska
Agrestowa 17,
55-040 Bielany Wrocławskie
NIP 8961496667

www.castillomorales.pl
660 733 211
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Wichtige Information für Kolleg*innen in Polen, die 
an einer Castillo Morales® Ausbildung interessiert sind  

 

 
Die Castillo Morales® Vereinigung e.V. mit Sitz in Frankfurt am Main / Deutschland hat 

das alleinige Recht in der EU Kurse zum Castillo Morales®-Konzept anzubieten. 
 
Im August 2019 wird ein Grundkurs zum Castillo Morales®-Konzept in Wroclaw/Polen 

beginnen, dieser Kurs findet in Zusammenarbeit mit der polnischen Castillo Morales Ver-
einigung statt und berechtigt die Teilnehmer*innen nach erfolgreicher Absolvierung des 

Kurses sich Castillo Morales ®-Therapeut*in zu nennen. 
 

Andere Anbieter und andere Lehrtherapeut*innen dürfen keine Kurse / Workshops / Ein-
führungsveranstaltungen EU weit durchführen die mit dem Namen Castillo Morales® wer-
ben, bzw. diesen Namen nutzen. Die Nichteinhaltung führt zu einer Markenschutzverlet-

zung und kann und wird geahndet werden. 
 

Mit großem Erstaunen haben wir von einer Kursausschreibung im Juli 2019 in Wroclaw 
erfahren. Sowohl die Organisatorin in Polen als auch die argentinische Kollegin werden 
von unserer Seite aus informiert, dass dieser „Workshop“ nicht stattfinden darf. Sollte 

diese Veranstaltung dennoch stattfinden, sind rechtliche Konsequenzen zu erwarten. 
 

Diese harten Regeln dienen dem Schutz des Castillo Morales®-Konzeptes und sind mit 
unserem EU weit gültigen Markenrecht verbunden.  
 

Diesen Schutz des Konzeptes haben wir noch auf Wusch von Dr. Rodolfo Castillo Morales 
persönlich eingetragen, um so sein Konzept in seinem Sinne zu erhalten und wachsen 

lassen zu können. 
 
 

Berlin, 08.04.2019 
 

Der Vorstand der  
 
Castillo Morales® Vereinigung e.V. 

 



LogoTeam
Małgorzata Nawrocka

Zaproszenie na warsztaty: 

Koncepcja Cas,llo Moralesa w terapii dziecka z zaburzeniami 
neurorozwojowymi – teoria i praktyka. 

Moduł I 

Data: 20, 21, 22 lipca 2019 

Miejsce: Wrocław, ul. Dolnobrzeska 5a   

Oferta skierowana do: logopedów, neurologopedów, fizjoterapeutów, lekarzy 

Koszt:  2800zł 

Poruszana tematyka:  

• Wstęp do koncepcji neurorozwojowych wspomagających rozwój 
dziecka. 

• Podstawy  koncepcji CasOllo Moralesa. 

• Ruch dziecka w różnych miesiącach jego życia. 

• Cisza motoryczna i jej znaczenie w koncepcji CasOllo Moralesa 

• Neurofizjologia receptorów i ich rola  w stymulacji rozwoju dziecka 
z zaburzeniami w rozwoju. 

• Koncepcja CM w rozwoju horyzontalnym i wertykalnym - pojęcie 
sfer i ruchu. 

• Koncepcja CM, a rozwój postrzegania wzrokowego i komunikacji                     
u dziecka z zaburzeniami rozwoju. 

• Techniki terapeutyczne stosowane w terapiach neurorozwojowych 
i ich rola. 

• Obszary neuromotoryczne ciała i twarzoczaszki i ich rola. 



• Propozycje przygotowujące do funkcji siadania w terapii dziecka                     
z zaburzeniami rozwoju - boczna reakcja prostowania. 

• Propozycje różnych wariantów przygotowujących do pionizowania 
w terapii dziecka z zaburzeniami rozwojowymi. 

Warsztaty podzielone są na część teoretyczną i praktyczną.  

W każdym dniu przewidziana jest praca z pacjentem (dziecko z zaburzeniami 
neurorozwojowymi). 

Warsztaty będą tłumaczone z języka hiszpańskiego na język polski przez 
doświadczonego tłumacza.  Prezentacja będzie uzupełniona o polskie napisy. 

Materiały szkoleniowe, które otrzyma każdy uczestnik (w cenie warsztatów), 
będą w języku polskim. 

Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenia (certyfikat) o udziale                                    

w warsztatach szkoleniowych organizowanych przez Fundację CasOllo Moralesa 

w Cordobie (Argentyna). 

Przewidziane są kolejne moduły warsztatów (II i III). 

 

]  



Marianela Pernuzzi, nauczyciel metody koncepcji CasOllo Moralesa. 

Fizjoterapeuta, logopeda. 

Od 1997 do chwili obecnej fizjoterapeuta w zakresie neurorehabilitacji metodą 
CM w Klinice CasOllo Morales w Cordobie (Argentyna), prowadzi terapię 
dorosłych i dzieci. 

Koordynator grupy fizjoterapeutów, logopedów i terapeutów zajęciowych                    
w Klinice CasOllo Morales. 

Odpowiada za obszar szkolenia w Fundacji CasOllo Morales. 

Obecnie odpowiedzialna z kształt, propagowanie i nauczanie metody  CM                                                             
w Argentynie i innych krajach  Ameryki Południowej, a do roku 2007 również 
Niemiec, Szwecji, Austrii, Danii i Belgii 




