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REGULAMIN 

 Przyjmowania zgłoszeń na Turnus Terapeutyczny Stacjonarny MNRI® 

dla dzieci od 1 do 13 lat  

 
 

1 | Turnus Terapeutyczny Stacjonarny MNRI® (dalej Turnus Terapeutyczny) jest organizowany 
przez Międzynarodowy Instytut dr S. Masgutovej z siedzibą w Warszawie przy ul. Leśna 1,
NIP 5222814987 („Instytut”) i Ernst & Young Fundację z siedzibą w Warszawie przy
ul. Rondo ONZ 1, NIP 5272179665 („Fundacja EY”) . Jest on przeznaczony w pierwszej 
kolejności dla opiekunów sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, w których wychowują się
dzieci z zespołem alkoholowo-płodowych (FASD) lub dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi. 
Metoda MNRI® jest autorską metodą, która została opracowana przez dr S. Masgutovą i składa 
się z programów terapii, które sa chronione prawami autorskimi zarówno w USA, jak i w Polsce 
(zastrzeżone znakami towarowymi ® i TM ).

 

2 | Pierwszeństwo udziału w Turnusie Terapeutycznym mają dzieci w wieku 1 do 13 roku życia
z rodzinnych form pieczy zastępczej wraz z opiekunami. Pozostałe zgłoszenia dzieci z rodzin
adopcyjnych zostaną zapisane na listę rezerwową.

 

3 | Zapisy na Turnus Terapeutyczny rozpoczynają się wraz z ogłoszeniem informacji o rekrutacji 
(na stronie internetowej Fundacji EY www.ey.com.pl/fundacja oraz na fanpage’u fundacji 
(nazwa Fundacja EY)).  

 

Organizator nie praktykuje wysyłania informacji o Turnusie Terapeutycznym w formie mailingu 
indywidualnego do rodzin zastępczych, czy adopcyjnych.  

 

4 | W celu zapisania dziecka i opiekuna na Turnus Terapeutyczny należy wypełnić formularz 
zgłoszeniowy dostępny na stronie www.ey.com.pl/fundacja i przesłać go w określonym 
terminie na adres mailowy podany w ogłoszeniu. 

 

5 | Uczestnikami Turnusu Terapeutycznego jest 30 (słownie: trzydzieścioro) dzieci od 1 do 13 roku 
życia wraz z opiekunem, który zobowiązuje się do kontynuowania rozpoczętej pracy 
terapeutycznej.

 

6 | Każde dziecko zakwalifikowane na turnus terapeutyczny w trakcie jego odbywania się,  
na terenie Instytutu, powinno być pod opieką przynajmniej jednego dorosłego.  

 
7 | Po przesłaniu wypełnionego formularza zgłoszeniowego nadawca otrzyma informację zwrotną 

o decyzji zakwalifikowania/ braku kwalifikacji dziecka i opiekuna na Turnus Terapeutyczny lub 
braku wolnych miejsc.  

 

Dopiero otrzymana informacja zwrotna przesłana przez przedstawiciela Fundacji EY, stanowi 
formalne potwierdzenie zapisania się na Turnus Terapeutyczny. Przybliżony czas otrzymania 
potwierdzenia o kwalifikacji do 18.03.2022 r.
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8 | Dokładny termin zostanie ustalony indywidualnie z rodzicami po przejściu całego procesu 
kwalifikującego dziecko do projektu. Turnusy terapeutyczne zostaną zrealizowane po 
wcześniejszym kontakcie z Instytutem i wyznaczeniem terminów w miesiącach od marca 2022 
do najpóźniej 31 marca 2023.

 

 

9 | Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest uczestnictwo przez opiekunów dziecka w
        warsztacie edukacyjnym w dniach podanych przez przedstawiciela Fundacji EY w osobnym
        mailu w siedzibie Instytutu sfinansowanego przez Fundację. 
        Najpewniej obowiązkowy warsztat odbędzie się w terminie 27-29.05.2022 r.  
        Prosimy o rezerwacje sobie tego terminu. Ma on na celu przedstawienie metody MNRI i 
        zapoznanie opiekunów w zasadami panującymi w trakcie projektu. 
        W razie braku  możliwości uczestnictwa w warsztacie rozpoczynającym projekt dalsza 
        kwalifikacja będzie rozpatrywana indywidualnie.

10 | Wszelkie koszty związane z dojazdem opiekuna i dziecka oraz zakwaterowaniem i wyżywieniem 

 ponoszą opiekunowie dziecka uczestniczący z dzieckiem w Turnusie Terapeutycznym.

11 | Koszty związane z pokryciem pracy terapeutów w trakcie trwania Turnusu Terapeutycznego
pokrywa Fundacja EY. 

12 | W przypadku zakwalifikowania dziecka przebywającego w rodzinie adopcyjnej mogą 
obowiązywać odrębne ustalenia dotyczące kosztów pobytu dziecka i opiekuna oraz kosztów 
związanych z zajęciami*.  

 

*w poprzednich edycjach dofinansowanie dla dzieci w rodzinach adopcyjnych wynosiło 50% każdego  
z dwóch przyznanych turnusów. Przy czym turnusów nie można łączyć w jeden pełnopłatny. Każda ze 
zmian proponowana przez rodzica/ opiekuna wymaga zarówno zgody przedstawiciela Fundacji EY oraz 
przedstawiciela Międzynarodowego Instytutu dr S. Masgutovej.   

 
13 | W przypadku zakwalifikowanie dziecka przebywającego w rodzinnej formie opieki zastępczej, 

które miało już możliwość uczestniczenia w poprzednich edycjach projektu mogą obowiązywać 
odrębne ustalenia dotyczące kosztów pobytu dziecka i opiekuna oraz kosztów związanych  
z zajęciami. 

 

14 | Instytut oraz Fundacja EY pozostawia sobie prawo do odwołania Turnusu Terapeutycznego,  
w szczególności, gdy jest to uzasadnione trudnościami organizacyjnymi, technicznymi lub 
brakiem wystarczającej liczby chętnych. O fakcie oraz przyczynach odwołania Turnusu 
Terapeutycznego Instytut oraz Fundacja EY poinformuje opiekunów zakwalifikowanych na 
Turnus Terapeutyczny w najkrótszym z możliwych terminów drogą mailową lub telefoniczną. 

 

15 | Zakwalifikowany opiekun z dzieckiem może zrezygnować z udziału w Turnusie 
Terapeutycznym. W tym celu należy zgłosić swoją rezygnację drogą pisemną nie później niż
na 14 dni roboczych przed zaplanowaną datą rozpoczęcia Turnusu Terapeutycznego 
(na kontakt mailowy: fundacja@pl.ey.com )
 

16 | Na zakończenie Turnusu Terapeutycznego opiekun otrzymuje na swoje życzenie z Instytutu 
plan indywidualnej pracy z dzieckiem. 
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17 | Opiekun wyrażający chęć wzięcia udziału w Turnusie Terapeutycznym wyraża zgodę w swoim 

imieniu oraz w imieniu dziecka wobec Instytutu oraz Fundacji EY na przetwarzanie danych 
osobowych zamieszczonych w formularzu zgłoszeniowym oraz danych osobowych podanych  
w trakcie Turnusu Terapeutycznego w celu aktywnego udziału w Turnusie Terapeutycznym 
zgodnie obowiązującymi przepisami prawa. 

 
18 | Dane osobowe zamieszczone w formularzach zgłoszeniowych zbierane będą przez EY Fundację  

i przekazywane do Instytutu. 
 

19 | Administratorem danych osobowych uczestników Turnusu Terapeutycznego jest Instytut oraz 
Fundacja EY. Fundacja EY jest administratorem danych osobowych Opiekuna i dziecka tylko  
w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, telefonu kontaktowego oraz e-maila.   

 

20 | Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych uczestników Turnusu Terapeutycznego, 
jest artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. 

 
21 | Przewarzane kategorie danych osobowych uczestników Turnusu Terapeutycznego to dane 

osobowe Opiekunów i dzieci, które otrzymywane są bezpośrednio od uczestników Turnusu 
Terapeutycznego zamieszczone w formularzu zgłoszeniowym. 

 
22 | Odbiorcą danych osobowych uczestników Turnusu Terapeutycznego są pracownicy  

i współpracownicy oraz podmioty wspomagające Instytut oraz Fundację EY w ich działalności. 
 
23 | Dane osobowe uczestników Turnusu Terapeutycznego przechowywane i przetwarzane będą do 

czasu zgłoszenia żądania przez uczestników Turnusu Terapeutycznego ich usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich 
przeniesienia, chyba że przepisy obowiązującego prawa pozwalają administratorowi na ich 
dalsze przetwarzanie. 

 
24 | Uczestnik Turnusu Terapeutycznego ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub uczestnik Turnusu 
Terapeutycznego ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do 
przenoszenia danych. 

 
25 | W przypadku wyrażenia przez uczestników Turnusu Terapeutycznego zgody na przetwarzanie 

danych osobowych, uczestnicy Turnusu Terapeutycznego mają prawo do cofnięcia zgody  
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jednakże brak 
możliwości przetwarzania danych osobowych przez administratora wiązać się będzie z brakiem 
możliwości uczestnictwa lub dalszego uczestnictwa w Turnusie terapeutycznym. 

 
26 | Uczestnicy Turnusu Terapeutycznego mają prawo wnieść skargę do organu nadzorczego  

w zakresie przetwarzania danych osobowych. 
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27 | W sprawach interpretacji zapisów i wymogów regulaminowych Turnusu Terapeutycznego, 
decyzję podejmuje Instytut i Fundacja EY. Instytut i Fundacja EY zastrzega sobie prawo do 
zmiany regulaminu Turnusu Terapeutycznego w dowolnym okresie jego trwania.  
O ewentualnych zmianach w regulaminie Turnusu Terapeutycznego Instytut i Fundacja EY  
będą informować na bieżąco na stronie internetowej www.ey.com/PL/fundacja. 

 
28 | Spory odnoszące się i wynikające z regulaminu Turnusu Terapeutycznego będą rozwiązywane 

przez Instytut i Fundację EY. Wszelkie decyzje Instytutu i Fundacji EY są w tym zakresie 
wiążące i ostateczne. 

 
29 | Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Turnusu Terapeutycznego. 

Zgłoszenie się do Turnusu Terapeutycznego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego 
regulaminu. 

 

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt:

Fundacja EY: Agata Skalec-Ruczyńska, tel.  +48 519 511 500, 
e-mail: agata.skalec-ruczynska@pl.ey.com

 
Instytut: biuro@masgu.com, tel.: 502 274 685 


