ZASADY REZERWACJI MIEJSC I UCZESTNICTWA W WARSZTATACH WYJAZDOWYCH 2019

ZGŁOSZENIA, REZERWACJA MIEJSCA, PŁATNOŚCI

1. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia na wszystkie warsztaty organizowane przez Instytut przyjmowane są tylko za pomocą
formularza zgłoszeniowego1. Jest on dostępny zawsze na dole strony, poświęconej konkretnemu
warsztatowi, a także na stronie ogólnej:
https://euphonia.pl/treningi-i-warsztaty/
Po wypełnieniu formularza otrzymają Państwo automatyczną wiadomość o przesłaniu zgłoszenia, a w
ciągu 3 dni roboczych wyślemy także informację na temat dostępności miejsc.

2. REZERWACJA MIEJSCA
Jeżeli zostaną Państwo wpisani na listę uczestników to w otrzymanym mailu poprosimy o wpłacenie
w ciągu 5 dni bezzwrotnej zaliczki w wysokości 300 zł (500 zł w przypadku treningu terapeutycznego).
Brak wpłaty zaliczki jest równoznaczny z rezygnacją z udziału i skutkuje skreśleniem z listy
uczestników.
Zaliczkę należy wpłacić na konto Instytut Rozwoju Osobistego Euphonia
mBank: 27 1140 2004 0000 3002 7238 6644
Tytuł: zaliczka + nazwa szkolenia, data, imię i nazwisko
Jeżeli otrzymają Państwo informację o braku wolnych miejsc to automatycznie zostają Państwo
wpisani na listę rezerwową. W przypadku rezygnacji innego uczestnika dostaną Państwo mailowo
zaproszenie do udziału i – jeżeli wciąż będą Państwo zainteresowani warsztatem – poprosimy wówczas
o wpłatę zaliczki.

3. KOSZTY I PŁATNOŚCI
Informacja o kosztach warsztatu zawsze znajduje się na stronie z jego opisem, a także w mailu,
potwierdzającym wpisanie Państwa na listę uczestników. W cenę wliczony jest udział w warsztacie, a
także noclegi i pełne wyżywienie (wegetariańskie)
Opłatę (pomniejszoną o wpłaconą zaliczkę) należy wnieść najpóźniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem
zajęć. Przypomnienie zostanie Państwu wysłane mailowo kilka dni wcześniej. Brak wpłaty w
wyznaczonym terminie traktowany będzie jako rezygnacja z udziału w warsztacie.
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Wypełniając formularz zgłoszeniowy wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy
informacji handlowej o świadczeniu usług drogą elektroniczna od Instytutu Rozwoju Osobistego EUPHONIA oraz zgodę na przetwarzanie
danych osobowych (zgodnie z RODO z dnia 25 maja 2018).W dowolnej chwili mogą Państwo zażądać dostępu do swoich danych osobowych,
ich zmiany oraz usunięcia.

Dane do przelewu:
Instytut Rozwoju Osobistego Euphonia
mBank: 27 1140 2004 0000 3002 7238 6644
Tytuł: nazwa szkolenia, imię i nazwisko
4. FAKTURA
Istnieje możliwość otrzymania faktury za udział w warsztacie. W tym celu wystarczy zaznaczyć
odpowiedni wariant w formularzu zgłoszeniowym, a w sekcji „Dodatkowe uwagi” podać dane do
faktury.
Jeżeli w formularzu zaznaczą Państwo „Nie”, ale jednak będą chcieli otrzymać FV to taką informację
należy przesłać na adres marta.rochewicz@euphonia.pl najpóźniej w dniu dokonania opłaty za
warsztat.

ORGANIZACJA WARSZTATÓW

1. TERMINY I HARMONOGRAM
Termin odbywania się warsztatów znajduje się zawsze na stronie z ich opisem, a także w mailu
potwierdzającym wpisanie na listę uczestników. Szczegółowy harmonogram spotkania, wraz z
godzinami rozpoczęcia zajęć i ich zakończenia otrzymają Państwo najpóźniej miesiąc przed
rozpoczęciem warsztatów.

2. MIEJSCE
Wszystkie warsztaty organizowane przez Instytut w roku 2019 odbywają się w Kraskowie k. Świdnicy,
malowniczo położonym Pałacu niedaleko Wrocławia. Dokładny adres to:
Dobro Krasków, Krasków 12, 58-124 Marcinowice http://www.dobrokraskow.com/kopie-von-en-1

3. ZAKWATEROWANIE
Uczestnicy szkolenia zakwaterowani są w pokojach 2 – i 3-osobowych. Istnieje możliwość
zakwaterowania w pokojach 1-osobowych, wówczas cena jest wyższa, a dopłaty dokonuje się
bezpośrednio w Kraskowie. Liczba tzw. „jedynek” jest ograniczona, dlatego decyduje kolejność
zgłoszeń!
Osoby, które są zainteresowane takim rozwiązaniem prosimy o kontakt z organizatorem:
marta.rochewicz@euphonia.pl.
Ważna informacja: Dobro Krasków nie jest typowym hotelem, lecz miejscem grup zorganizowanych,
służącym wyciszeniu i relaksowi. Nie ma zatem możliwości przybycia na miejsce dzień wcześniej i
skorzystania z dodatkowego noclegu. Informacje na temat samego ośrodka, zasad w nim panujących,
a także dojazdu otrzymają Państwo wraz z harmonogramem szkolenia, najpóźniej miesiąc przed
szkoleniem.

4. WYŻYWIENIE
W cenie warsztatu zawarte są koszty pełnego wyżywienia. Jest to opcja lekka, wegetariańska,
dostosowana jakościowo i ilościowo do specyfiki miejsca oraz treningu.
Osoby o specjalnych potrzebach żywieniowych (alergie, nietolerancje itp.) proszone są o możliwie
szybkie zgłoszenie tego faktu organizatorowi na adres: marta.rochewicz@euphonia.pl.

5. POTRZEBNE AKCESORIA
Treningi podczas warsztatów odbywają się w sali z drewnianą podłogą. Będą Państwo potrzebowali:
- luźnych wygodnych ubrań,
- poduszek medytacyjnych, ewentualnie grubszego koca/maty do siedzenia
- kocyków do leżenia/okrycia.
Bardzo prosimy o zaopatrzenie się w rzeczy z listy powyżej i zabranie ich ze sobą na warsztaty.

Potrzebują Państwo więcej informacji? Prosimy o kontakt:
marta.rochewicz@euphonia.pl, 501 805 464

