
CARE BROK sp. z o.o 
Szkoła Specjalistów Psychoterapii i 
Instruktorów Terapii Uzależnień 
O7- 306 Brok ul. Warszawska 25 

tel.: 793 607 437  lub 603 801 442 
mail.: care@brok.edu.pl 
www.brok.edu.pl 
__________________________________________________________________________ 

Regulamin szkolenia 
 

§1 ORGANIZACJA SZKOLENIA 
 
Centrum Aktywnego Rozwoju i Edukacji CARE – Brok Szkoła Specjalistów Psychoterapii i 
Instruktorów Terapii Uzależnień jest szkołą dla  wszystkich chętnych, którzy pracują lub zamierzają 
pracować w lecznictwie odwykowym  
Czas trwania szkolenia  obejmuje, zgodnie z wymogami PARPA  650 godzin dydaktycznych. 
Ukończenie „Szkoły” stanowi pierwszy etap procesu certyfikowania psychoterapeutów  uzależnień. 
 

§2 ZASADY UCZESTNICTWA 
  
W szkoleniu mogą brać udział osoby, które spełniają  kryteria wymagane przez PARPA. 
Osoby podejmujące szkolenie w Studium są zobowiązane do : 
Zachowania abstynencji od środków zmieniających nastrój przez cały okres trwania szkolenia . 
Ukończenia szkolenia w wymiarze 650 godzin zajęć dydaktycznych poprzez udział we wszystkich 
zajęciach, przy czym dopuszcza się nieobecność 5 dni szkoleniowych 
Przestrzeganie etycznej postawy oraz zapoznania się z Kodeksem Etyczno-Zawodowym Terapeuty 
Uzależnień dostępnym na stronie internetowej PARPA. 
Opłacenia kosztów szkolenia 
 
Po wysłaniu formularza zgłoszeniowego należy dokonać opłaty rejestracyjnej . Wysokość opłaty 
podana jest na stronie szkoły www.brok.edu.pl. . W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu 
opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi. 
 
Wysłanie formularza zgłoszeniowego równa się z akceptacją obowiązującego regulaminu. 
.  
CARE – Brok  zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z uczestnikiem, który nie przestrzega 
regulaminu szkolenia oraz umowy.  

§3 
Za sprawy związane z organizacją szkolenia i merytoryką odpowiada kierownik merytoryczny 
szkolenia  
Za sprawy administracyjne odpowiada prezes CARE - Brok 
 

§4 POTWIERDZANIE UCZESTNICTWA W SZKOLENIU 
 
Udział w szkoleniu zostaje zaliczony według poniższych kryteriów: 
Trening interpersonalny i intrapsychiczny – pełne uczestnictwo, wypełnienie ankiety ewaluacyjnej 
Uzyskanie pozytywnej rekomendacji trenera 
Zaliczenie II części szkolenia  
Złożenie i zaliczenie wszystkich przewidywanych w programie szkoleniowym  prac i zaliczeń. . 
Całkowite opłacenie szkolenia.  
Uczestnik szkolenia ma prawo do korzystania z zajęć jedynie po uiszczeniu opłat zgodnie z zawartą 
umową. 
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia  (I etapu uzyskiwania certyfikatu 
specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień). 
W przypadku nieukończenia szkolenia w terminie np. nie przedłożenia wymaganych programowo prac 
lub zaliczeń uczestnik ma prawo do zaliczenia szkolenia  w terminie późniejszym. Uczestnik 
zobowiązuje się do pokrycia dodatkowych kosztów  rozmowy końcowej wraz z zaliczeniem 
całościowym w kwocie 250 zł. 

§5 
Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany terminów szkoleń oraz wykładowców w 
sytuacjach losowych.   

§6 

http://www.brok.edu.pl/


 
Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji i 
kontroli oraz przekazywania ich do PARPA oraz Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i 
Współuzależnienia celem przetwarzania na potrzeby Programu Szkoleniowego. 
 
 


