
Tytuł warsztatu
Energia seksualna 

i duchowość

Wymiana 

energetyczna

Ród, Czasza 

Rodowa

Mężczyzna Nowej 

Ery
Ja-Sny-Widzący Jak z udręki...

Termin
14.10.2016

17:30 - 21:00

15-16.10.2016

9:00 - 18:00

19.10.2016

17:30 - 21:00

20.10.2016

17:30 - 21:00

21.10.2016

9:00 - 19:00

22-23.10.2016

9:00 - 19:00

Lokalizacja Studio Jogi Yam Studio Jogi Yam Dom Dźwięku Dom Dźwięku Dom Dźwięku Dom Dźwięku

Nr warsztatu [1] [2] [3] [4] [5] [6]

Cena podstawowa                 120,00 zł                 690,00 zł                 120,00 zł                 120,00 zł                 210,00 zł                 690,00 zł             1 300,00 zł                 850,00 zł             1 400,00 zł 

Cena przy zadatku do 5.10.                   80,00 zł                 490,00 zł                   80,00 zł                   80,00 zł                 180,00 zł                 490,00 zł                 900,00 zł                 600,00 zł             1 000,00 zł 

Cena podstawowa dla pary                 200,00 zł             1 300,00 zł                 200,00 zł  120,00 zł *                 360,00 zł             1 300,00 zł             2 450,00 zł             1 590,00 zł             2 550,00 zł 

Cena dla pary przy zadatku do 5.10.                 130,00 zł                 900,00 zł                 130,00 zł  80,00 zł *                 300,00 zł                 900,00 zł             1 600,00 zł             1 100,00 zł             1 700,00 zł 

Tytuł wpłaty dla przelewu Energia Wymiana Ród Poznań Mężczyzna Sny Jak z udręki
Luczis Wymiana + 

Jak z udręki
Sny + Wymiana

Luczis Wymiana + 

Sny + Jak z udręki

Uwagi:

Tytuł warsztatu Poznaj Siebie
Ród, Czasza 

Rodowa

Termin 30.10. - 2.11.2016 11 - 13.11.2016

Lokalizacja

Ośrodek 

Warsztatowy w 

Kikowie

Uroczysko 

"Sosnówka" 

Białowieża

Cena podstawowa                 790,00 zł                 790,00 zł 

Cena przy zadatku do 10.10.                 590,00 zł                 590,00 zł 

Cena podstawowa dla pary             1 450,00 zł             1 450,00 zł 

Cena dla pary przy zadatku do 10.10.             1 050,00 zł             1 050,00 zł 

Tytuł wpłaty dla przelewu Kików Białowieża

Szkoła "Miłość Życia"

Jesienna wizyta Luczisa w Poznaniu

Harmonogram i ceny wykładów i warsztatów

Warsztat [2] + [6]
Warsztat [5] + [2] 

lub [5] + [6]

Trzy duże kursy [2] 

+ [5] + [6]

1. Ilość miejsc na salach jest ograniczona. Potwierdzeniem rezerwacji miejsca na kursie jest wpłata zadatku w wysokości min. 25% ceny podstawowej kursu. 

    Wpłata zadatku w podanym terminie uprawnia do zniżki za wcześniejszą wpłatę.

2. Cena za parę na warsztat Mężczyzna Nowej Ery obowiązuje tylko dla par: ojciec + syn

Harmonogram i ceny pozostałych warsztatów 

organizowanych przez Szkołę "Miłość Życia"

3. Wpłaty przelewem prosimy kierować na rachunek nr: 53 1140 2004 0000 3902 7480 8310. Istnieje możliwość dokonania płatności gotówką na pół godz. przed każdym warsztatem

4. BARDZO WAŻNE! W tytule przelewu prosimy o podanie nazwy kursu lub kursów zgodnie z tabelką powyżej oraz imienia i nazwiska uczestnika (lub uczestników)

przykład prawidłowego tytułu przelewu: Wymiana + Jak z udręki, Grażyna Wesoła i Stefan Figlarny

Uwagi:
1. Zniżka za uczestnictwo w drugim i każdym kolejnym dużym kursie - 50 zł/os. 
2. Zniżki pomiędzy Poznaniem a Kikowem i Białowieżą łączą się

3. Ilość miejsc w ośrodkach jest ograniczona. Potwierdzeniem rezerwacji miejsca na kursie jest wpłata zadatku w wysokości
min. 25% ceny podstawowej kursu. Wpłata zadatku w podanym terminie uprawnia do zniżki za wcześniejszą wpłatę.

4. Kursy w Warszawie organizowane są przez innego organizatora, w związku z czym zniżki pomiędzy Warszawą a innymi
miastami nie obowiązują.

5. Opłaty za kursy w Kikowie i Białowieży prosimy kierować na rachunek: 53 1140 2004 0000 3902 7480 8310.    
Istnieje możliwość dokonania płatności gotówką na pół godz. przed każdym warsztatem

6. W tytule przelewu prosimy o podanie nazwy kursu lub kursów oraz imienia i nazwiska uczestnika (lub uczestników)

7. Istnieje możliwość dokonania płatności gotówką w dniu rozpoczęcia warsztatów, przed zajęciami

8. Koszty zakwaterowania i wyżywienia w Kikowie i Sosnówce podane są w ulotkach informacyjnych o kursach. 
Płatności za pobyt w obu ośrodkach prosimy regulować na to samo konto co płatości za warsztaty.


