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WARUNKI UCZESTNICTWA W TYGODNIOWYM WARSZTACIE MEDYTACJI ŚWIECKIEJ

„W poszukiwaniu wewnętrznej harmonii”

27 września – 4 października 2020

 Hotel Dolce State Village****

k/ Campofelice di Roccella

 Sycylia/Włochy

1. Warsztat skierowany jest do osób dorosłych, które chcą nauczyć się podstaw praktyk mindfulness oraz 

medytacji świeckiej.

2. Warsztat ma charakter świecki, nie jest związany z żadną religią, może wziąć w nich udział każdy, bez 

względu na światopogląd i wyznawane wartości.

3. Koszt udziału w warsztacie wynosi:

2 997 zł od osoby (pokój 2 osobowy), 

3 987 zł (pokój jednoosobowy)

Cena zawiera: 

- zakwaterowanie

- dwa posiłki (śniadania i lunche), menu wegetariańskie

- podstawowe ubezpieczenie NNW I KL na kwotę 20.000 euro

- podatek turystyczny

- bufet kawowy

- udział w warsztatach medytacyjnych

4. Płatności:

Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata całości lub zaliczki w wysokości 1 000 zł od osoby do dnia 30 marca 

2020 (liczy się data wpływu na konto fundacji).

W przypadku wpłaty częściowej, resztę kwoty należy wpłacić w nieprzekraczalnym terminie 1 sierpnia 

2020 roku (data wpływu na konto fundacji).

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury, prosimy o wcześniejsze zgłoszenie tego faktu mailowo na 

adres: biuro@fundacjahs.org

5. W przypadku rezygnacji Klient ponosi następujące koszty:

- rezygnacja do 40 dni przed rozpoczęciem kursu - 30% wartości warsztatu

- rezygnacja między 39 a 10 dni przed rozpoczęciem kursu - 60% wartości warsztatu

- rezygnacja od 9 dnia do dnia rozpoczęcia kursu - 100% wartości warsztatu

6. Organizator ze swojej strony zapewnia:

- zakwaterowanie w **** hotelu od 27.09.2020 (godz. 16.00) do 4.10.2020 (godz. 10.00)

- wyżywienie (śniadanie i lunch), menu wegetariańskie

- bufet kawowy podczas zajęć



- udział w warsztacie

- ubezpieczenie podstawowe

- podatek miejscowy

7. Dojazd na miejsce warsztatu we własnym zakresie.

8. Każdy uczestnik musi posiadać swój własny, ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport)

Ja (czytelnie imię i nazwisko):

............................................................................................................................................... 

zapoznałam się/zapoznałem się z warunkami uczestnictwa i przyjmuję je do wiadomości.

data: podpis:

…................. .............................................


