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Regulamin terapii wzrokowej w firmie Dobry Optometrysta Grzegorz Lewicki, zwanej dalej 

Dobry Optometrysta 

 

 

1. Termin terapia wzrokowa w Dobry Optometrysta oznacza optometryczną terapię wzroku. 

2. Zajęcia odbywają się w gabinecie nr 7 (lub 6) na parterze budynku, znajdującego się 

przy ul. Widok 10 w Warszawie (00-023). 

3. Częstotliwość i czas trwania zajęć ustalany jest po specjalistycznym badaniu 

optometrycznym (badania w gabinecie nr 6, pod tym samym adresem). W przypadku 

dzieci do 4 lat  czas trwania terapii uzależniony jest od rzeczywistych możliwości dziecka. 

Standardowa częstotliwość to 1x40min/tydzień, jednak może być większa.  

4. Ze względu na stymulację motoryczną, zajęcia odbywają się bez obuwia. Jeśli zajęcia 

nie obejmują stymulacji motorycznej, pacjenci proszeni są o zabranie ze sobą obuwia 

zmiennego z jasną podeszwą. 

5. Zaleca się, by podczas jednej sesji zajęć w gabinecie było dwóch pacjentów. Pacjenci 

dobierani są w ten sposób, by w miarę możliwości, mogli razem ćwiczyć. Koszt jednej 

sesji, na której ćwiczy dwóch pacjentów, wynosi 120 zł/osobę (karnet 12 sesji)/130 zł 

(oddzielna płatność za każdą sesję).  

6. Koszt zajęć indywidualnych, w których ćwiczy jedna osoba podczas jednej sesji, wynosi 

140 zł (karnet 12 sesji)/150 zł (oddzielna płatność za każdą sesję). 

7. Dobry Optometrysta zastrzega sobie możliwość zmiany ceny terapii w trakcie jej trwania. 

Stała cena gwarantowana jest podczas 1 cyklu ćwiczeń (12 sesji ćwiczeń w przypadku 

terapii gabinetowej). 

8. W miarę dostępności wizyt istnieje możliwość odrobienia nieobecności na zajęciach. 

Jeśli odrobienie nie jest możliwe, w miarę dostępności wizyt nieobecność skutkuje 

wydłużeniem cyklu ćwiczeń. Jeśli nie ma możliwości wydłużenia cyklu ćwiczeń ze 

względu na brak dostępnych miejsc firma Dobry Optometrysta nie ponosi za to 

odpowiedzialności. Jeśli jednak pacjent nie jest w stanie utrzymać regularności wizyt 

koniecznej dla danego zaburzenia wzrokowego, po uprzedniej konsultacji z 



pacjentem/opiekunem, cykl ćwiczeń może być przerwany. Koszt karnetu opłaconego 

cyklu ćwiczeń po jego przerwaniu nie podlega zwrotowi. 

9. Dwukrotna nieobecność pacjenta na zajęciach bez podania przyczyny skutkuje 

możliwością skreślenia z grafiku zajęć. 

 

10. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający dzieci na zajęcia, oczekują na nie poza 

gabinetem. Możliwe jest uczestnictwo rodzica podczas zajęć w przypadku dzieci do lat 4. 

11. W przypadku dzieci, odbywają się w tygodniu do godziny 19. Późniejsza godzina zajęć 

jest niewskazana ze względu na większe zmęczenie i rozproszenie uwagi. Szczególnie 

w przypadku dzieci zaleca się jak najwcześniejsze godziny zajęć. Małe dzieci wykazują 

najlepsze skupienie uwagi rano. 

12. Dobry Optometrysta dokłada wszelkich starań do wysokiego poziomu terapii wzroku. 

Jak w przypadku każdej terapii, w terapii optometrycznej prowadzonej w gabinetach 

Dobry Optometrysta istnieje możliwość nieosiągnięcia zamierzonych celów terapii oraz 

wystąpienie skutków ubocznych. Jestem tego świadomy/a i podpisując ten regulamin 

oświadczam, że nie będę dochodził roszczeń prawnych i finansowych z w/w tytułów (w 

tym również nie będę ubiegał/a się o zwrot kosztów terapii). 

13. Terapeuci pracujący z dziećmi dokładają wszelkich starań, by poszczególne zajęcia były 

jak najefektywniejsze. Niemniej w pracy z dziećmi, z uwagi na profil pacjenta, Dobry 

Optometrysta nie jest w stanie przewidzieć przebiegu oraz rezultatów terapii. Podczas 

zajęć może przebywać więcej niż jeden terapeuta oraz terapeuci mogą się zmieniać 

podczas cyklu. 

14.  W przypadku terapii zdalnej w systemie wirtualnej rzeczywistości, zastosowania mają 

punkty 1, 3, 7, 12, 13, 14, 15 niniejszego regulaminu. Pacjent, jego rodzic lub opiekun 

prawny zobowiązany jest poza ninejszym regulaminem podpisać odpowiednie 

oświadczenia i regulaminy producenta/dostawcy systemu wirtualnej rzeczywistości. 

15. Dobry Optometrysta zastrzega sobie możliwość wprowadzenia późniejszych zmian do 

Regulaminu. 

 

 

 

Ja niżej podpisany/a, akceptuję postanowienia niniejszego Regulaminu 

 

.............................................................................................................. 

data, podpis pacjenta/rodzica/opiekuna prawnego 


