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Szanowni Państwo, 

PRZYCHODNIA MORSKA - specjalistyczna przychodnia rehabilitacyjna – realizująca w ubiegłym roku 

dla Gminy Miasta Gdynia program badań dzieci klas IV-VIII w kierunku wad postawy uruchamia 

projekt ćwiczeń korekcyjnych w szkołach podstawowych. Ćwiczenia będą prowadzone przez naszych 

fizjoterapeutów w grupach 10 osobowych z zachowaniem reżimu sanitarnego i obowiązujących w 

naszych placówkach wytycznych epidemicznych. 

Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na pilną potrzebę objęcia ćwiczeniami jak najszerszej 

grupy dzieci. 82% dzieci wymaga pomocy fizjoterapeutycznej, a 20% populacji potrzebuje 

dodatkowych ćwiczeń indywidualnych z fizjoterapeutą specjalizującym się w rehabilitacji dzieci. 

Okres związany z zajęciami on-line dodatkowo powoduje pogłębienie problemu, którym jest m.in. 

spędzanie długiego czasu w pozycji siedzącej, zarówno podczas nauki jak i wypoczynku. 

Chcielibyśmy objąć programem ćwiczeń korekcyjnych Państwa szkołę, zatem prosimy o informację 

zwrotną o dostępnych terminach udostępnienia pomieszczenia do ćwiczeń- sali gimnastycznej lub 

innej pozwalającej na przeprowadzenie zajęć. Zajęcia chcemy kontynuować nawet w przypadku 

uruchomienia zajęć on-line w Państwa szkole. 

Ćwiczenia korekcyjne w grupach 10 osobowych prowadzone przez doświadczonego fizjoterapeutę 

Termin zajęć - od października do końca stycznia (4 miesiące) 

Koszt 399 zł za semestr - płatne jednorazowo do 1 października 

lub 

120 zł miesięcznie – płatne do 1 dnia każdego miesiąca 

Jeśli udostępnienie pomieszczenia do ćwiczeń wymaga opłaty, wówczas do ceny za każdorazowe 

zajęcia należy doliczyć: 

koszt wynajęcia sali ćwiczeń – koszt za cały semestr 100 zł/ dziecko  

lub 25 zł / miesięcznie. 

Jeśli dziecko nie uczestniczyło w badaniu wad postawy możemy zorganizować takie badanie na 

miejscu w szkole, w uzgodnionym wcześniej terminie. Minimalna grupa dzieci do badania to 5 

osób, a koszt badania to 40 zł / osobę. Potrzebne będą zgody rodziców na badanie dziecka. 

Prosimy o przekazanie informacji bezpośrednio do rodziców lub Rady Rodziców, w celu zebrania 

informacji odnośnie zainteresowania rodziców / opiekunów zajęciami gimnastyki korekcyjnej. 

Jednocześnie prosimy o kontakt do osoby w Państwa placówce, z pomocą której możemy uruchomić 

nasz program w Państwa szkole. 

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt: 

Dariusz Dulian 
Manager ds. marketingu i PR 
tel. kom. 606 74 22 88 
dariusz.dulian@przychodniamorska.pl 
www.przychodniamorska.pl 
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