
Regulamin Weekendu z Medytacją, Sielpia Wielka, 16-18 września 2022 r. 

Poniższy regulamin został stworzony przez organizatorów Weekendu z Medytacją w trosce o 
komfort i bezpieczeństwo wszystkich uczestników, dlatego prosimy o przestrzeganie go:

1. Organizatorem i administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Szkoła Me-
dytacji i Samorealizacji, z siedzibą przy ulicy Kormoranów 12, 41-400 Mysłowice. 
KRS: 0000317298, NIP: 6631833770, REGON: 260267842.

2. Weekend z Medytacją odbywa się w dniach 16 -18 września 2022 r. w Sielpi Wiel-
kiej, w Hotelu Energetyk, ul. Staszica 10, 26-200 Sielpia Wielka.

3. Uczestnictwo w wydarzeniu Weekend z Medytacją jest płatne z góry za pomocą for-
mularza zgłoszeniowego widocznego na stronie mantra.pl (płatność przez TPay lub 
przelewem na konto Stowarzyszenia). 

4. Dojazd na miejsce i powrót we własnym zakresie.

5. Całkowity koszt uczestnictwa w Weekendzie z Medytacją wynosi 700 zł. W przypad-
ku rezerwacji miejsca do dnia 15 sierpnia 2022 koszt wynosi 650 zł (w tym wliczony 
jest koszt noclegów, posiłków oraz wszystkich zajęć oraz materiałów pomocniczych). 
Termin nadsyłania zgłoszeń oraz uiszczenia opłaty za Weekend z medytacją upływa 
12 września 2022.

6. W przypadkach losowych, wykluczających możliwość wzięcia udziału w Weekendzie
z Medytacją, zapisani uczestnicy powinni niezwłocznie przekazać taką informację or-
ganizatorowi mailowo pod adresem: weekend@mantra.pl w celu rozpoczęcia proce-
dury zwrotu wpłaconych środków. 

7. Bezpłatna rezygnacja z udziału w weekendzie z medytacją możliwa jest do 10 wrze-
śnia 2022, w takim przypadku organizator zwróci wpłaconą kwotę w całości na poda-
ne konto bankowe lub za pomocą systemu TPay. Po tym terminie organizator zastrze-
ga sobie prawo do potrącenia 40% od uiszczonej opłaty ze względu na dokonaną re-
zerwację miejsc hotelowych. 

8. Zwrot wpłaconych kwot następuje za pośrednictwem systemu TPay lub w inny sposób
w jaki została dokonana płatność (przelewem na konto Stowarzyszenia).

9. Wszelkie reklamacje należy kierować pod adresem weekend@mantra.pl, podając swo-
je imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail do korespondencji w przypadku 
złożenia pisemnej reklamacji, oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości zwią-
zanej z Weekendem z Medytacją. Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia rekla-
macji w terminie 14 dni. 

10. W trosce o nasze wspólne zdrowie, bardzo prosimy, aby osoby chore, lub te które po-
dejrzewają u siebie infekcje lub mają jakiekolwiek objawy grypopodobne zachowały 
ostrożność i nie przyjeżdżały na wydarzenie. W razie braku pewności co do swojego 
stanu zdrowia, polecamy wykonać test na Covid przed przyjazdem na Weekend z Me-
dytacją. Testy nie są warunkiem udziału w wydarzeniu, ale są mile widziane.

11. Podczas trwania Weekendu z Medytacją obowiązuje zakaz spożywania napojów alko-
holowych, środków odurzających, narkotyków lub innych środków o podobnym dzia-
łaniu. 

12. Uczestnictwo w zajęciach Weekendu jest nieobowiązkowe, a program Weekendu jest 
umieszczony na stronie mantra.pl.
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13. Prosimy o zabranie ze sobą wygodnych strojów do ćwiczeń jogi i Chi kung, mat do 
jogi oraz niezabieranie na zajęcia żadnych przedmiotów mogących stanowić zagroże-
nie dla innych. 

14. Podczas Weekendu z Medytacją dbamy o to aby odnosić się do siebie z szacunkiem i 
uprzejmością. Nie krytykujemy innych za światopogląd i styl życia różny od naszego.

15. Osoby, które nie będą przestrzegały punktów 10 i 11 lub będą w jakiś sposób zagrażać
bezpieczeństwu innych uczestników wydarzenia, utrudniać organizację imprezy lub 
narażać dobre imię wydarzenia Weekend z Medytacją zostaną poproszone o opuszcze-
nie wydarzenia.

16. Prosimy również aby powstrzymać się od kolportażu i prezentacji jakichkolwiek ma-
teriałów reklamowych i informacyjnych dotyczących czyjejś prywatnej działalności 
komercyjnej lub też prowadzenia jakiejkolwiek działalności handlowej, usługowej i 
produkcyjnej na Weekendzie z Medytacją bez zgody Organizatora.

17. W ramach organizacji Weekendu z Medytacją i prowadzonych zajęć, Organizator za-
strzega sobie prawo do utrwalania przebiegu zajęć, w formie foto i video relacji wyko-
nanej przez uprzednio wskazanego przedstawiciela Stowarzyszenia. Jeśli ktoś z 
uczestników nie życzy sobie utrwalanie jego wizerunku, należy to zgłosić do fotografa
wyznaczonego przez Stowarzyszenie do utrwalania materiałów foto i video. Materiały
foto i video z Weekendu z Medytacją  mogą być wykorzystane w celach sprawozdaw-
czych, dokumentacyjnych i promocyjnych tylko po uprzednim uzyskaniu zgody na 
przetwarzanie wizerunku od osób zainteresowanych. Zarejestrowany materiał, czy 
zdjęcia pamiątkowe będą dostępne dla wszystkich uczestników.

18. Aby ograniczyć ilość czynników rozpraszających podczas zajęć medytacji, zajęć jogi 
czy wykładów prosimy o nie rejestrowanie materiałów fotograficznych, audio i video 
oraz ich dalsze publikowanie bez zgody Organizatora Weekendu z Medytacją. Obej-
muje to rejestrację koncertów, wykładów, filmów lub innych elementów programu ob-
jętych prawami autorskimi oraz jakiegokolwiek wykorzystanie i publikację zarejestro-
wanych materiałów bez zgody Organizatora. 

19. Organizator Weekendu z Medytacją nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione 
bez nadzoru przedmioty należące do uczestników. 

20. Organizator zastrzega sobie prawo do drobnych zmian w programie wydarzenia.

21. W przypadku odwołania Weekendu z Medytacją z przyczyn niezależnych od organi-
zatora (jak na przykład sytuacja epidemiologiczna itp), organizator zobowiązuje się do
zwrotu wniesionej wcześniej opłaty za Weekendu z Medytacją w całości.

 


