
Regulamin Organizacyjny "Uniwersytetu dla Rodziców" 
 

1. „Uniwersytet dla Rodziców” stanowi działalność profilaktyczno-edukacyjną prowadzoną  
przy Klinice Położnictwa Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk, zarejestrowanym w VII 
Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ  
w Gdańsku pod numerem KRS 0000122150, NIP 957-07-30-409, REGON 000288640 (dalej jako UCK). 
 

2. „Uniwersytet dla Rodziców”, stanowiący działalność o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym, ma 
na celu uzupełnienie opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie ciąży, porodu  
i połogu, zapewnienie właściwej opieki nad noworodkiem, przygotowanie przyszłych rodziców do 
świadomego i zrównoważonego rodzicielstwa, a w konsekwencji zapobieganie ewentualnym 
problemom zdrowotnym matki i dziecka, tj. powikłaniom i komplikacjom związanym z ciążą, 
porodem i połogiem oraz ochronę zdrowia matki i jej dziecka. 
W ramach „Uniwersytetu dla Rodziców” prowadzone będą: 

a) zajęcia dotyczące edukacji odnoszącej się do etapów ciąży, porodu i połogu, standardów 
postępowania w pielęgnacji i żywienia noworodka oraz zajęcia praktyczne (ćwiczenia 
ogólnoustrojowe, relaksacyjne i oddechowe) (dalej jako Zajęcia), 

b) indywidualne konsultacje laktacyjne, których celem jest diagnozowanie przyczyn 
niepowodzeń i problemów w karmieniu piersią oraz ich rozwiązywanie, 

c) zajęcia dotyczące udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach nagłych u noworodka i 
niemowlaka.  

 
3. Szczegółowy program Zajęć dostępny jest na stronie UCK, w zakładce „Uniwersytet dla Rodziców”. 

 

4. Zajęcia prowadzone w ramach „Uniwersytetu dla Rodziców” przeznaczone są dla kobiet ciężarnych 
od 24 tygodnia ciąży, które zgłoszą chęć uczestnictwa w wybranych Zajęciach z oferty „Uniwersytetu 
dla Rodziców” (dalej jako Uczestniczek Zajęć): 

a) pod numerem telefonu (+48 791 445 345/695802349) 

b) drogą mailową na adres uniwersytetdlarodzicow@uck.gda.pl lub 
poradylaktacyjne@uck.gda.pl 

 
5. Zajęcia prowadzi wyspecjalizowany personel medyczny UCK. 

 
6. Uczestniczka zajęć ma prawo uczestniczyć w tych Zajęciach z dowolnie wybraną osobą towarzyszącą, 

za co UCK nie pobierze dodatkowej opłaty. 
 

7. Zakwalifikowanie na Zajęcia może nastąpić wyłącznie po spełnieniu niżej przedstawionych 
warunków: 

a) uzyskaniu od UCK drogą mailową lub telefoniczną zwrotnej informacji o wpisaniu na listę 
osób zakwalifikowanych na Zajęcia, 

b) zaksięgowaniu  na koncie UCK wymaganej opłaty, 

c) wypełnieniu „Formularza dla uczestniczek Uniwersytetu dla Rodziców”, 

d) zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu. 
 

8. Opłatę należy uiścić najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem Zajęć przelewem na konto 
bankowe 28 1130 1121 0006 5499 6720 0007 lub gotówką w kasie szpitala UCK, w budynku nr 9 
piętro I.  
 

9. UCK zastrzega sobie prawo do odwołania Zajęć z powodu zbyt małej liczby Uczestniczek zajęć oraz 
zobowiązuje się – w miarą możliwości – zaproponować inny, najbardziej dogodny dla niej, termin 
Zajęć. Jednocześnie, maksymalnie na Zajęcia może zostać zakwalifikowanych 8 par. 
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10. W przypadku, w którym Zajęcia nie odbędą się z przyczyn nie leżących po stronie UCK oraz  
w przypadku opuszczenia przez Uczestniczkę zajęć opłata za zajęcia nie podlega zwrotowi. Wyjątek 
stanowi udokumentowany pobyt Uczestniczki zajęć w szpitalu (hospitalizacja). 

 
11. Zaleca się, aby strój oraz obuwie były dostosowane do specyfiki ćwiczeń praktycznych. 

 
12. W trakcie trwania Zajęć zabrania się palenia tytoniu, picia alkoholu i zażywania innych środków 

odurzających, np. narkotyków. 
 

13. Rejestracja video i foto Zajęć bez zgody osoby prowadzącej Zajęcia jest zabroniona. 
 

14. Daty, godziny i miejsce Zajęć ustalane są przez UCK w „Harmonogramie zajęć” dostępnym na stronie 
internetowej UCK, w zakładce „Uniwersytet dla Rodziców”. UCK zastrzega sobie prawo do zmiany 
dat, godzin i miejsca prowadzenia zajęć. 

 
15. UCK zapewnia Uczestniczkom zajęć materiały dydaktyczne, które przeznaczone są wyłącznie na 

użytek własny. Ich rozpowszechnianie jest naruszeniem praw autorskich i jest zabronione. 
 

16. Administratorem danych osobowych Uczestniczek zajęć jest UCK. Dane osobowe Uczestniczek zajęć 
przetwarzane są przez UCK dla potrzeb niezbędnych do realizacji Zajęć odbywających się w ramach 
działalności profilaktyczno-edukacyjnej „Uniwersytet dla Rodziców”. Szczegółowe informacje na 
temat przetwarzania danych osobowych Uczestniczek zajęć znajdują się na stronie głównej UCK 
(www.uck.gda.pl) w „Polityce prywatności”. 

 


