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Zgłoszenie  do programu MBSR (Mindfulness - Based Stress Reduction) 
 
 

Imię i nazwisko  

 

e-mail  

 

Telefon  

 

rok urodzenia  

 

zawód / zajęcie  

 

O programie MBSR wiem z/od  

 

Chcę uczestniczyć w  

programie MBSR, ponieważ: 

 

 

 

Swoje samopoczucie określam jako: b. dobre  

dobre   

przeciętne  

złe   

b. złe   

 

Podlegam stałemu stresowi  NIE 

 

TAK  Jeśli tak, proszę podać, czym jest ten stres spowodowany  

 

 

 

Mam doświadczenie medytacyjne 

(doświadczenie medytacyjne nie jest konieczne 

do zakwalifikowania się na kurs) 

NIE  

 

TAK     (Jeśli TAK - proszę podać, jakie) 

 

 

 

Znam warunki organizacyjne kursu:  

• miejsce i godziny spotkań oraz cenę. 

Wiem, że program przewiduje: 

• konsultację indywidualną przed 

rozpoczęciem kursu - obowiązkowo 

• 8 spotkań cotygodniowych 2,5 h 

• 1 całodzienny trening uważności  

• konsultację indywidualną po 

zakończeniu kursu -  opcjonalnie 

• codzienne własne ćwiczenia. 

NIE 

 

TAK      

Mogę poświęcić domowym ćwiczeniom MBSR  

40-60 minut codziennie w czasie trwania kursu. 

Proszę napisać konkretnie, w jakiej porze dnia 
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Oświadczenie o stanie zdrowia (proszę zakreślić prawidłową odpowiedź) 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do 

prawidłowej realizacji 8- tygodniowego Programu Redukcji Stresu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie 

Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Powyższe dane będą przetwarzane wyłącznie 

przez firmę My Way – Dorota Wojtczak i nikt inny nie będzie miał do nich dostępu. 

......................................................                                                                         ................................                                      

  data                                                                                              podpis Uczestnika 

Uczestnik zobowiązuje się do uiszczenia przedpłaty w kwocie 450 zł za kurs MBSR następnego dnia roboczego po 

otrzymaniu informacji o przyjęciu na kurs. Rezerwację miejsca w grupie szkoleniowej można odwołać jedynie w formie 

pisemnej nie później niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia zajęć. W przypadku późniejszej rezygnacji z uczestnictwa w 

kursie, przedpłata nie jest zwracana Uczestnikowi. W przypadku braku odpowiedniej liczby osób do organizacji kursu 

MBSR firma My Way – Dorota Wojtczak, jako organizator kursu, dokona całkowitego zwrotu przedpłaty, będącej 

jednocześnie rezerwacją miejsca na kursie lub wpłata ta zostanie zaliczona na poczet kolejnego kursu, jeśli Uczestnik wyrazi 

na to zgodę. Pozostałą część kwoty czyli 550 zł za kurs MBSR - należy uiścić do IV tygodnia trwania kursu MBSR.          

................................................................                                       .................................................                                      

  data                                                                                              podpis Uczestnika 

Swój stan zdrowia określam jako  b. słaby  

słaby  

przeciętny 

dobry     

b. dobry  

Jestem pod stałą specjalistyczną opieką 

lekarską  

NIE     

 

TAK (Jeśli TAK - proszę podać więcej informacji ) 

 

 

  

Jestem w trakcie psychoterapii NIE      

 

TAK (Jeśli TAK - proszę podać więcej informacji)   

 

 

Jestem wolny/wolna od uzależnień TAK      

 

NIE (Jeśli NIE, proszę podać więcej informacji)  

 

 

Żyję z bólem NIE      

 

TAK (Jeśli TAK - proszę podać więcej informacji) 

 

 

Mam za sobą próbę samobójczą NIE    

 

TAK (Jeśli TAK - proszę podać więcej informacji) 

 

 

Zostałem/am poinformowana/ny, że program 

MBSR nie jest psychoterapią ani nie zastępuje 

opieki medycznej. 

 

Zostałem/am poinformowana/ny, że program 

MBSR nie jest programem trenerskim i jego 

ukończenie nie upoważnia do prowadzenia 

szkoleń w zakresie MBSR. 

 


