
Zasady prowadzenia zajęć hipoterapeutycznych
www.i-hipoterapia.pl

…..................................................................................
     (imię i nazwisko dziecka/osoby zgłaszanej na zajęcia hipoterapeutyczne)

1. Terapeuta  oraz  uczestnicy  terapii  zobowiązani  są  do  przestrzegania 
obowiązujących  w  danym  miejscu  regulaminów  ogólnych  oraz  szczegółowych 
(Kanony Polskiej  Hipoterapii,  Kodeks Postępowania  z  Koniem,  Regulamin  Stajni)
2. Zajęcia  terapeutyczne  prowadzone  są  na  wyraźną  prośbę  osoby 
lub jej otoczenia, za pisemną zgodą lekarza prowadzącego i/lub innego specjalisty.
3.   Terapeuta  informuje  podopiecznego  lub  jego  przełożonego  o  typie  wskazań 
i  przeciwwskazań,  rodzaju  świadczonych  usług,  o  prawach  i  obowiązkach każdej 
ze stron, swojej dyspozycyjności oraz wysokości honorarium.                          
4.   Projekt  terapeutyczny  i  jego  cele  są  wypadkową  przedstawionej  prośby 
i  zastosowanych  do  indywidualnych  potrzeb  modyfikacji.                       
5.    Terapeuta dba o lepsze samopoczucie osoby korzystającej z jego usług oraz 
czuwa  nad  tym,  by  opieka  nie  była  przerwana  przedwcześnie  ani  przedłużona 
bez  uzasadnienia.                                 
6. Terapeuta  zobowiązany  jest  do  dokładnego  przedstawienia  pełnionej  roli, 
przygotowania  zawodowego  (odbytych  szkoleń,  ukończonych  studiów)  oraz 
specyficznych  kompetencji  zawodowych  wobec  przyjmowanej  osoby, 
jej  przedstawicieli  oraz  członków współpracującej  administarcji.                 
7.  Zajęcia  nie  odwołane przez  Rodzica  /  Opiekuna osoby korzystającej  z  zajęć 
hipoterapeutycznych  (lub  przez  nią  osobiście)  najpóźniej  do  godz.  20.00  dnia 
poprzedzającego wcześniej ustalony termin spotkania, pozostają płatne w wysokości 
100%  ustalonego  honorarium  hipoterapeuty.                     
8. Terapeuta  dzieli  się  ze  służbami  terapeutycznymi  swoimi  wiadomościami, 
doświadczeniami oraz wątpliwościami, czym przyczynia się do poszerzenia grupowej 
świadomości  zawodowej;  przy  czym  legitymuje  się  obiektywnymi  narzędziami 
przekazu  zdobytych  doświadczeń  –  spostrzeżeń  oraz  oceny  wyników  pracy.
9. Terapeuta  ma  prawo  włączyć  do  zespołu  pracującego  przy  zajęciach 
hipoterapeutycznych  wolontariuszy,  praktykantów,  studentów  oraz  przybliżać 
im założenia realizowanej terapii w sposób nie naruszający godności podopiecznych.
10.  Terapeuta  ma  prawo,  w  sposób  nie  naruszający  godności,  udostępniać 
dokumentację  podopiecznych  osobom  zajmującym  się  nimi  w  dalszej  kolejności.
11. Terapeuta  utrwala  i  rozwija  swoje  wiadomości  i  umiejętności  w  systemie 
kształcenia  ustawicznego;  dodatkowo  odpowiedzialny  za  szkolenia  i/lub  praktyki 
dba o to, aby kandydat na hipoterapeutę korzystał ze świadczeń najwyższej jakości. 

…...........................................................................................................................
                                      (data i podpis rodzica / opiekuna)

Wyrażam zgodę na użytkowanie fotografii i nagrań audiowizualnych z udziałem …...............................

 …...............................................................................................................,  wykonanych podczas  zajęć 
hipoterapeutycznych, jak i zajęć dodatkowych   w celach konsultacyjnych oraz w celach promujących 
praktykę  hipoterapeutyczną  podczas  szkoleń,  warsztatów  doskonalących,  konferencji.

…...........................................................................................................................
                                    ( data i podpis rodzica / opiekuna)

http://www.i-hipoterapia.pl/

