PRACA ZE STRESEM I TRAUMĄ • PSYCHOSOMATYKA • SAMOROZWÓJ • SZKOLENIA
DLA FIRM • WARSZTATY • WYKŁADY • SPOTKANIA INDYWIDUALNE • WYJAZDY

REGULAMIN
Spotkania indywidualnego/konsultacji w Pracowni
DOROŚLI/MŁODZIEŻ od 13 r.ż





Konsultacja psychoterapeutyczna – Pierwsza wizyta 90 min / koszt 150 zł Pierwsze spotkanie zawiera wywiad,
wstępne rozpoznanie problemu lub tematu do wspólnej pracy i możliwość sesji pracy z ciałem.
Psychoterapia indywidualna – Kolejna wizyta, czas 60 min / koszt 120 zł
Terapia indywidualna – Kolejna wizyta, czas 60 min / koszt 120 zł
Terapia indywidualna – Kolejna wizyta, czas 90 min / koszt 180 zł

DZIECI od 5 – 12 r.ż




Konsultacja terapeutyczna – Pierwsza wizyta, wywiad z rodzicem/opiekunem bez uczestnictwa dziecka
– czas 60 min / koszt 100 zł
Terapia indywidualna – Pierwsza sesja pracy z dzieckiem z udziałem rodzica/opiekuna
– czas 60 min / koszt 100 zł
Terapia indywidualna – Kolejna wizyta – czas 30 min / koszt 50 zł

Jak się umówić na spotkanie:
1. Zadzwoń pod numer 501 822 856 i zgłoś swoją chęć na spotkanie indywidualne.
2. Otrzymasz ode mnie dwie propozycje terminowe.
3. Po wybraniu terminu i potwierdzeniu go przez Ciebie, następuje jego rezerwacja.
4. Możesz też dokonać rezerwacji przez portal https://www.znanylekarz.pl/krzysztof-wadelski
5. Na sesję weź ze sobą luźny i wygodny strój.
6. Przyjdź 5 – 10 minut wcześniej przed umówioną godziną spotkania.
7. Bądź w stanie trzeźwości.
8. Wyłącz przed sesją telefon.
9. W przypadku twojego spóźnienia się na sesję, jej czas nie jest przedłużany a opłata nie jest zmniejszana.
10. Zapewnij sobie czas po sesji, aby od razu nie wpadać w wir życia.
11. Pamiętaj, że po umówieniu terminu i potwierdzeniu go, mój czas jest twoim czasem.
12. Nie prowadzę między spotkaniami rozmów dotyczących pracy indywidualnej drogą korespondencji poprzez sms, email, skypa ale w sprawach niecierpiących zwłoki możesz do mnie zadzwonić.
ODWOŁANIE LUB PRZESUNIĘCIE TERMINU SPOTKANIA
Ale jak to w życiu czasami bywa, może się coś wydarzyć i odwołasz spotkanie lub będziesz chciał przesunąć je na inny
termin.
1. Robiąc to do godz. 18.00 dnia poprzedzającego termin spotkania indywidualnego, zrobisz to bezkosztowo.
2. W przypadku odwołania lub przesunięcia terminu spotkania po godz. 18.00 dnia poprzedzającego umówiony wcześniej
termin, skutkować to będzie uregulowaniem płatności za zarezerwowany termin.
3. Jeśli taka sytuacja zdarzy się mnie, że odwołam lub przesunę umówione spotkanie na tych samych zasadach – co
powyżej, to ja Tobie zapłacę lub za następną Twoją sesję nie pobiorę zapłaty.
* Z uwagi na sytuację epiedmiologiczną zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 w Polsce stosujemy procedury związane z higieną i bezpieczeństwem wg.
wytycznych. Każda osoba korzystająca ze spotkania indywidualnego otrzymuje przed wizytą e-maila z instrukcją zachowania się w obiekcie, instrukcję
higieny i bezpieczeństwa.
Powietrze na Sali w Pracowni jest cały czas oczyszczane oraz jonizowane. Stosowane jest też ozonowanie oraz działanie lampy UV-C, która likwiduje
bakterie, wirusy i roztocza.
** "Kiedy wejdziesz już do Pracowni skieruj się na prawo (toaleta) umyj ręce i zdezynfekuj je. Następnie przejdź do poczekalni i poczekaj, aż zostaniesz
poproszony. Staramy się stosować tzw. "wahadło" aby klienci nie mieli ze sobą styczności. Przestrzeń Pracowni, to miejsce kameralnej atmosfery w
poczuciu bezpieczeństwa, zaufania, empatii i poufności. Zapraszamy wszystkich, bez względu na wyznanie religijne, poglądy polityczne, orientację
seksualną. Prosimy o wyrozumiałość gdyby zaistniał jakiś mały poślizg czasowy umówionego spotkania."

Pracownia Psychosomatyczna Uwolnij Ciało Krzysztof Wadelski
ul. Nehringa 6/6, 60-247 Poznań
tel.: 733 822 856, mail: biuro@uwolnijcialo.pl
NIP 779 004 14 73 REGON 630160084 Nr konta 71 2490 0005 0000 4530 6870 9627
www.uwolnijcialo.pl

