
 

I Ogólnopolska Konferencja “Z MPD na co dzień” 
Harmonogram Światowego Dnia MPD w Ośrodku Polanika 

6 października 2018 r., sobota, 10:00 - 15:00 
 

WSTĘP BEZPŁATNY. OBOWIĄZKOWA REJESTRACJA DO 03.10.2018 r. 
 

Sala taneczna nad basenem: 
9:30 - 10:00 rejestracja uczestników na recepcji, integracja rodziców, oprowadzenie 
po rehabilitacji Ośrodka Polanika 
10:00 - 10:15 uroczyste otwarcie konferencji przez właścicieli ośrodka, prezentacja 
możliwości rehabilitacyjnych ośrodka, Joanna Massalska 
10:15 - 10:45 Ewa Siuda z MPD, Ośrodek Polanika, “Z MPD na co dzień” 
10:45 - 11:15 Rafał Mikołajczyk, LIW CARE Technology, “Metodyka i możliwości 
prawidłowego pozycjonowania pacjenta (w pozycji siedzącej, stojącej oraz 
pozycjach pośrednich) dzięki odpowiednio dobranemu zaopatrzeniu w sprzęt 
ortopedyczny” 
11:15 - 11:30 przerwa kawowa na sali tanecznej 
11:30 - 12:00 Agata Starz, Orto pro, “Zastosowanie treningu siły i mocy u pacjentów  
z mózgowym porażeniem dziecięcym” 
12:00 - 12:30 Ewelina Mocarska, Psycholog Dziecięcy w Instytucie Terapii Funkcjonalnej 
“Dzielny Miś”, “Nie mówię ale chcę się komunikować - o komunikacji alternatywnej 
słów kilka” 
12:30 Wspólne zdjęcie “Razem na zielono dla MPD”, kręcenie video z życzeniami  
z okazji Światowego Dnia MPD 
12:30 -13:30 obiad konferencyjny w jadalni w formie bufetu, dodatkowo płatny 
13:30 - 14:00 Klaudia Chmiel, Ośrodek Polanika, “Integracja odruchów w MPD” 
14:00 - 15:00 Małgorzata i Dariusz Waszkiewicz, “Świat malowany stopami” 
15:00 zakończenie konferencji 
 
ATRAKCJE DODATKOWE: 
9:30 – 15:00 animacje dla dzieci, Sala animacyjna obok sali tanecznej 
9:30 - 15:00 zabawa dzieci w kulkach, Sala kulkowa 
9:30 - 15:00 stoiska firm medycznych, lobby bar 
15:00 - 17:00 hipoterapia - wymagany brak przeciwwskazań od lekarza, cena:  
50 zł/30 min. Stajnia Polanika, zakup poprzez rejestrację przez system evenea  
15:00 - 20:00 basen 1h bezpłatnie dla każdego dziecka, rodzic i pozostałe dzieci 
opłata wg cennika, zapisy obowiązkowe podczas konferencji 
15:00 - 17:00 bezpłatne 30 minutowe konsultacje, obowiązkowe wcześniejsze zapisy 
telefoniczne, liczba miejsc ograniczona, 41 201 61 54 
Ania Wójcik Mańka (SI, ćwiczenia indywidualne) sala 44 
Klaudia Chmiel (integracja odruchów, ćwiczenia indywidualne, cranio) sala 63a 
Małgorzata Rysińska (ćwiczenia indywidualne, Dunag) sala 62 
Karolina Moćko (pedagog, terapia SI, animaloterapia) sala 63c 
Ewelina Mocarska (psycholog dziecięcy), konsultacje AAC dla dzieci niemówiących sala terapii 
zajęciowej 
Relacja online z konferencji prowadzona będzie przez Martę Spyrczak, autorkę 
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bloga Matka Kazika w jej kanałach internetowych. 
 
Oceanarium Oceanika i Parku Miniatur Świętokrzysko: 20% rabatu na bilety 
 
Rejestracja, recepcja: Chętnych zapraszamy również do skorzystania z turnusu MPD 
w promocyjnej cenie - 10% od 6 do 12 października  bądź od 6 do 19 października. 
Dodatkowo otrzymają Państwo 2 zabiegi dla opiekuna oraz 2 dla dziecka GRATIS. 
 
Cennik za nocleg - doba od kolacji do śniadania, zakup - recepcja 41 260 50 60: 
Domy Polanika 
pokój 1-osobowy: 155 zł 
pokój 2-osobowy: 220 zł 
dostawka: 75 zł 
Budynek Główny 
pokój 1-osobowy: 185 zł 
pokój 2-osobowy: 240 zł 
dostawka: 95 zł 
Dzieci do 3 roku życia bez dodatkowych świadczeń gratis 
 
Cennik za obiad konferencyjny - zakup poprzez rejestrację przez system evenea: 
25 zł osoba dorosła 
20 zł dziecko do 10 roku życia 
 
 

ZAPRASZAMY SERDECZNIE! 

 

http://www.martaspyrczak.pl/
https://konferencjampd.evenea.pl/

