
REGULAMIN KURSU “MĄDRZY LIDERZY” Z ESTERĄ SARASWATI

Prosimy o uważne przeczytanie i zapoznanie się z poniższymi zasadami uczestnictwa. Po

podjęciu decyzji wzięcia udziału w kursie, prosimy o podpisanie i przesłanie na adres

zapisy@esterasaraswati.com w tytule maila podając nazwę kursu, parafując także pierwszą

stronę.

1. Rozumiem, że MĄDRZY LIDERZY jest kursem poświęconym zdobywaniu nowych i szlifowaniu obecnych

umiejętności zawodowych oraz nie jest terapią.

Program ten jest przeznaczony do mojego indywidualnego rozwoju umiejętności trenerskich i

liderskich. Zgadzam się zachować zawartość programu dla siebie oraz nie uczyć/ nie przekazywać

dalej żadnych fragmentów kursu bez uprzedniej pisemnej zgody prowadzącej, za wyjątkiem sytuacji,

gdy zostanie to w trakcie zajęć uzgodnione z prowadzącą inaczej. Celem kursu jest stanie się lepszym

prowadzącym, a nie osobą szkolącą innych prowadzących przy pomocy tego kursu.

2. Rozumiem, że zawartość programu jest poufna, w tym doświadczenia, usłyszane historie i tożsamości

innych osób.

3. Będę prosić o wsparcie, pomoc, doradztwo przy użyciu jasnej i wprost wyrażonej komunikacji.

4. Zgadzam się zapytać kogoś, czy chce poradę lub  informacje zwrotne zanim ją wyrażę w czasie, który jest

odpowiedni dla nas obu.

5. Zgadzam się pojawiać się na zajęcia każdego dnia w uzgodnionym czasie podczas trwania kursu. W

wyjątkowych sytuacjach, jeśli nie mogę być na zajęciach lub chcę je w trakcie opuścić, poinformuję

wcześniej o tym.

6. Zgadzam się zwracać się do innych osób z szacunkiem, nie używać przemocy werbalnej, emocjonalnej i

fizycznej od rozpoczęcia do zakończenia poszczególnych modułów kursu. Wyrażając się, będę mówić o

własnych potrzebach i emocjach, a nie innych osób.

7. Zgadzam się pojawiać na spotkaniach w stanie wolnym od substancji wywołujących zmiany świadomości

jak święte rośliny, alkohol, narkotyki czy inne substancje.

8. Jeśli w dowolnym momencie poczuję, że kurs nie jest odpowiedni dla mnie, lub chcę go opuścić, zgadzam

się przyjść najpierw z moimi obawami bezpośrednio do prowadzącej.

9. Rozumiem, że jeśli przekroczę lub złamię powyższe ustalenia, mogę nie uzyskać pełnej wartości płynącej z

tego warsztatu oraz zostać poproszonym przez prowadzącą o opuszczenie kursu.

10.Rozumiem, że w przypadku opuszczenia kursu, na skutek własnej decyzji lub poprzez złamanie lub

wyraźne przekroczenie powyższych zasad, niewykorzystane opłaty za program są bezzwrotne.

Przeczytałam/em, zrozumiałam/em i zgadzam się z powyższym regulaminem

MODUŁY NR____________________ DATA MODUŁÓW______________________________

Data podpisania _______________ IMIĘ i NAZWISKO __________________________________

CZYTELNY podpis _____________________________________________________________

Materiał poufny. Wszystkie prawa zastrzeżone dla  www.esterasaraswati.com. Nie wyraża się zgody na

kopiowanie lub wykorzystywanie fragmentów bez pisemnej zgody autorki.
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