
REGULAMIN WARSZTATÓW 

1. Organizator
Organizatorem Rozpieszczalni jest Psychoterapia Integracyjna Justyna Kasprzycka, ul. gen. Józefa Zajączka 8/57, 
01-522 Warszawa, NIP 118 093 39 74, Tel. 663 26 77 26, email: rozpieszczalnia@justynakasprzycka.com. 

2. Akceptacja regulaminu
Zgłoszenie na warsztaty jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu warsztatów oraz hotelu. W razie pytań lub
wątpliwości prosimy o kontakt: rozpieszczalnia@justynakasprzycka.com

3. Rezerwacja i płatność
Warsztat można zarezerwować wypełniając formularz kontaktowy na stronie www.justynakasprzycka.com lub wysyłając
email: rozpieszczalnia@justynakasprzycka.com. 
Potwierdzenie rezerwacji nastąpi w momencie otrzymania wpłaty zaliczki na konto bankowe:

Psychoterapia Integracyjna Justyna Kasprzycka 
67 2490 0005 0000 4530 7746 9284 

Zaliczkę lub całość opłaty należy wpłacić w ciągu 3 dni od wysłania zgłoszenia. W przypadku opłaty częściowej 
pozostałą kwotę należy uregulować na 15 dni przed rozpoczęciem warsztatów. Fakturę na całość kwoty 
wystawiamy w ostatnim dniu warsztatu. 

4. Anulowanie pobytu lub zmiana danych uczestnika
W przypadku rezygnacji do 15 dni przed rozpoczęciem wydarzenia uczestnik ponosi 50% ceny warsztatu. W
przypadku rezygnacji na mniej niż 15 dni przed datą rozpoczęcia pobytu, opłata nie będzie zwracana. Możliwa jest
zmiana danych uczestnika na 2 dni przed datą rozpoczęcia warsztatów. Rezygnacja lub zmiana danych uczestnika
możliwa jest poprzez wysłanie emaila na adres: rozpieszczalnia@justynakasprzycka.com. 

5. Oferta
Zawartość oferty Rozpieszczalni znajduje się na stronie www.justynakasprzycka.com/rozpieszczalnia. Dodatkowe
usługi i koszty nie zawarte w ofercie uczestnik reguluje bezpośrednio z hotelem. 

6. Odwołanie lub zmiana planu warsztatów
Możliwe są nieznaczne zmiany w planie warsztatów. W razie odwołania warsztatów, o czym poinformujemy emailem, 
opłata za warsztat zostanie w pełni zwrócona. W przypadku wystąpienia niezależnych i nieprzewidywalnych od
Organizatora okoliczności plan zajęć może ulec zmianie lub warsztat może zostać odwołany. 

7. Przeciwwskazania
W zajęciach mogą brać udział osoby bez przeciwwskazań lekarskich do realizacji programu warsztatu. W razie
problemów zdrowotnych należy poinformować o tym Organizatora przed rozpoczęciem warsztatów. Organizator ma
prawo odmówić udziału w zajęciach osobie, co do której ma podejrzenia o przeciwwskazania zdrowotne. Praktyka jogi
jest dopasowana do możliwości i ewentualnych trudności każdego z uczestników. Jeśli uczestnik nigdy nie
praktykował jogi prosimy o poinformowanie o tym Organizatora na min. 15 dni przed rozpoczęciem warsztatu. 
Uczestnicy biorą pełną odpowiedzialność za swoje zdrowie fizyczne i psychiczne. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za negatywne skutki aktywności wykonywanych podczas warsztatu. 
W warsztacie nie mogą brać udziału osoby, które są aktualnie w psychoterapii u osoby prowadzącej warsztat. 

8. Transport
Dojazd na miejsce warsztatów jest we własnym zakresie. W razie trudności z dojazdem prosimy o kontakt emailem:
rozpieszczalnia@justynakasprzycka.com, postaramy się pomóc. 

9. Pandemia Covid-19
Podejmujemy wszelkie środki ostrożności, aby zapewnić bezpieczeństwo podczas pobytu w hotelu i podczas
warsztatów. Przestrzegamy wszelkich wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Na
terenie hotelu dostosowujemy się jego zasad i nie mamy wpływu na ewentualne ograniczenia w korzystaniu z jego
infrastruktury. 

10. Inne
Ewentualne zmiany w regulaminie będą dostępne na stronie www.justynakasprzycka.com/rozpieszczalnia. 
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