WARUNKI UCZESTNICTWA
w projektach Discovery Coaching organizowanych
przez Manalay Travel i Bennewicz Instytut Kognitywistyki
§ 1. Wyprawa, na którą się wybierasz, to nie tylko zwiedzanie przepięknych miejsc w towarzystwie
wspaniałych ludzi. Będziesz brać udział w intensywnych zajęciach grupowych (grupowy proces
coachingowy i psychologiczny). Z tych przyczyn zastrzegamy sobie prawo przeprowadzenia rozmowy
rekrutacyjnej przed wyjazdem (w formie telefonicznej, skype lub innej), przyjęciem Twojego zgłoszenia
i wpisaniem Cię na listę uczestników.
§ 2. W trakcie wyprawy wykluczone jest spożywanie napoi alkoholowych, nikotyny, innych substancji
psychoaktywnych. Jeśli towarzyszą Ci nałogi, wyprawa będzie dobrym czasem by się im przyjrzeć oraz
nauczyć się szanować wolność tych, którym nie doskwierają uzależnienia.
§ 3. W hotelach korzystamy z pokoi dwuosobowych. Takie pokoje są w cenie. Jeśli nie życzysz sobie
towarzystwa w pokoju, powiedz nam to już w chwili zgłoszenia swojego uczestnictwa. Poprosimy Cię
dodatkowo o pokrycie różnicy w cenie pomiędzy pokojem jednoosobowym, a dwuosobowym.
§ 4. „Program wyprawy”, który jest załącznikiem do umowy, określa rodzaj hoteli, ich standard oraz
położenie.
§ 5. „Program wyprawy”, który jest załącznikiem do umowy, określa co obejmuje, a czego nie
obejmuje cena wyjazdu (np. posiłki, ich ilość, bilety lotnicze, bilety wstępu, ubezpieczenie podróżne,
przewodnicy, certyfikaty etc.).
§ 6. Ilość miejsc w wydarzeniu jest ograniczona. Jeśli Ci zależy na zagwarantowaniu sobie miejsca, zgłoś
się już dziś.
§ 7. Rezygnując z wyprawy w trakcie jej trwania czynisz to na własne ryzyko i odpowiedzialność.
W takim przypadku – ze względu na poniesione przez organizatorów koszty – jakakolwiek refundacja
czy zwrot nie będą możliwe.
§ 8. Wyprawa zawiera trzy równoważne aspekty:
• podróżniczy (zwiedzanie, doświadczanie, eksplorowanie, poznawanie elementów
historii, kultury, tradycji danych miejsc) w oparciu o świadomą, zrównoważoną i
odpowiedzialną turystykę (np. unikamy wyzysku zwierząt dla celów rozrywkowych);
• rozwoju osobistego z wykorzystaniem technik coachingowych, mentoringowych i
psychologicznych w celu lepszego poznania własnych ograniczeń i mocnych stron oraz
budowania osobistej zasobności;
• grupowy, w którym tworzymy zespół świadomych ludzi dających sobie wsparcie,
szacunek i akceptację. Dlatego funkcjonujemy w przestrzeni tajemnicy grupowej, bez
ocen,
z gotowością do współdziałania z innymi uczestnikami na równych warunkach.
§ 9. Organizatorem aspektu podróżniczego jest Manalay Travel, zaś koordynatorem wyprawy w tym
względzie jest Dominika Manalawicz (dominika@manalay.com).
§ 10. Organizatorem aspektu rozwojowego i grupowego jest Bennewicz Instytut Kognitywistyki, zaś
koordynatorem wyprawy w tym względzie jest Maciej Bennewicz (biuro@instytutbennewicz.pl).

§ 11. Celem uczynienia zadość programowi edukacyjnemu w czasie wyprawy, uczestnictwo we
wszystkich jej aspektach jest obowiązkowe, zaś zwolnienie może nastąpić z powodu wyższej
konieczności (np. stan zdrowia, słabsza kondycja fizyczna).
§ 12. W miejscach i sytuacjach wskazanych przez koordynatorów wyprawy, z powodów kulturowych
lub ze względu na przebieg procesu grupowego, uczestników obowiązuje szczególne zachowanie (np.
okrywanie ciała, zachowanie milczenia, powstrzymanie się od wykonywania zdjęć, zdejmowania
obuwia i inne).
§ 13. Jako uczestnik wyprawy jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie prawa panującego na terenie
kraju, w którym przebywasz podczas trwania wyprawy; odpowiadasz za siebie samodzielnie przed
służbami porządkowymi.
§ 14. Uczestnik powinien stawić się w dniu rozpoczęcia wyprawy turystycznej w wyznaczonym
terminie i miejscu.
§ 15. Uczestnik obowiązany jest każdorazowo informować oraz uzgadniać z organizatorem lub
instruktorem wszelkie przypadki oddalenia się od grupy celem zachowania integralności grupy i
realizacji programu wyprawy bez przeszkód.
§ 16. Każdy uczestnik sam odpowiada za swoje bezpieczeństwo oraz nie naraża na jego brak
pozostałych uczestników wyprawy.
§ 17. Pozostałe warunki i świadczenia określa umowa stron.

