
Witaj, 

Chcielibyśmy, by podczas naszych wyjazdów każdy z naszych gości czuł się maksymalnie bezpiecz-
nie i mógł z nich w pełni skorzystać. Dlatego postanowiliśmy stworzyć regulamin Yoga Retreatment. 
Bardziej niż tworzyć zakazy i nakazy, chcemy w nim wyznaczyć kilka zasad, które ułatwią nam funk-
cjonowanie w grupie, jak również przedstawić filozofię naszych wyjazdów oraz cel, jaki im przyświe-
ca. 

1. Na wyjazdy Yoga Retreatment zapraszamy uważność, życzliwość i współczucie wobec siebie 
i innych. Niech czas na wyjeździe YR będzie czasem skupienia się na sobie i swoich potrzebach.

2. Na wyjazdy Yoga Retreatment zapraszamy również różnorodność i otwartość. Chcemy, by było to 
miejsce wolne od oceny i krytyki, zarówno siebie samych, jak i innych. To ważne zwłaszcza w kontek-
ście jogi, która jest praktyką pozbawioną rywalizacji i porównywania się z innymi. Każdy z nas ma inne 
możliwości i sprawność. Nie oceniaj więc ani nie krytykuj, bo tylko ty sam i twój postęp na macie są 
miarodajne.

3. Cel wyjazdu Yoga Retreatment to reset i regeneracja, które będą możliwe dzięki połączeniu diety, 
praktyki jogi i medytacji, koncertów w gongach, skupieniu się na sobie oraz kontaktowi z naturą. Aby 
wzmocnić ten efekt, zachęcamy do zastanowienia się nad intencją przewodnią, której poświęcasz 
wyjazd. 

44. Wyjazd Yoga Retreatment jest wyjazdem poświęconym praktyce jogi, a nie jej nauce. Osoby począt-
kujące są jak najbardziej mile widziane i na pewno będą w stanie bez problemu uczestniczyć w zaję-
ciach. Prosimy jednak o zapoznanie się z naszym ogólnym wprowadzeniem do jogi oraz podstawowy-
mi asanami. Jeżeli poczujesz potrzebę bardziej precyzyjnego wyjaśnienia danej asany, prosimy o kiero-
wanie pytań do Jimmiego po zajęciach lub w trakcie specjalnej sesji do tego przeznaczonej.

5. Z szacunku do siebie oraz innych prosimy o punktualne stawianie się na wszystkie aktywności, tak 
by nie przerywać relaksu czy medytacji zamieszaniem spowodowanym spóźnieniem. 

6. Staramy się zadbać o Ciebie najlepiej jak potrafimy, jeżeli jednak masz do nas uwagi, prosimy o ich 
bezpośrednią komunikację w formie „potrzebowałbym…” zamiast krytyki. 

7. Obsługa hotelu jest do Twojej dyspozycji – jeżeli masz pytania i prośby, prosimy o kierowanie ich do 
naszego zespołu. Oprócz aktywności z naszego programu, warto skorzystać z innych atrakcji, które 
oferuje pałac. Na miejscu dostępne są rowery i łódka, można wybrać się do sauny czy jacuzzi oraz 
kąpać w stawach. Chętnie poinformujemy też o ciekawych miejscach w okolicy.

8. Prosimy o powstrzymanie się od spożywania alkoholu w trakcie całego wyjazdu. Wiemy, że Pałac 
KKomierowo sprzyja resetowi w każdym wymiarze, zaś kieliszek wina na tarasie z widokiem na park 
może być wielką przyjemnością. Zachęcamy więc, by przyjechać do nas wcześniej lub zostać nieco 
dłużej. Spożywanie przywiezionego alkoholu w pokojach nie jest zgodne z polityką hotelu. 

Mam nadzieję, że dzięki temu regulaminowi będziesz 
czuł się na naszych wyjazdach jeszcze lepiej.
W razie pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji, 


