
Regulamin sprzedaży kursu on-line „PAKIET BOHATER” 

Dzień dobry!


Nazywam się Klaudia Kałążna i jestem twórcą kursu on-line, który możesz kupić pod 
adresem https://www.jakodkrycmocnestrony.pl/bohater


Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie 
złożenia zamówienia i zawarcia umowy, dostępnych formach płatności, czy 
postępowaniu reklamacyjnym. 


W razie jakichkolwiek pytań, jestem do Twojej dyspozycji pod adresem e-mail 
info@klaudiakalazna.com.


Pozdrawiam i życzę udanych zakupów

Klaudia


§ 1 
Definicje 

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie 
poniższych pojęć: 

1) Kurs – kurs on-line pt. „PAKIET BOHATER”, którego twórcą jest Sprzedawca, 
2) Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna, 
3) Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną 

z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, 
4) Operator Płatności - PAYPRO S.A. ADRES: Poznań 60-327, ul. Kanclerska 15 

oraz Stripe, 510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, USA (stripe.com) 
5) Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https:// 
6) Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://

www.jakodkrycmocnestrony.pl/bohater  
7) Sprzedawca –Klaudia Kałążna, prowadząca działalność gospodarczą jako 

GroWings, z siedzibą w Dublinie, przy ul. Park West Pointe, Concert Building 
8, wpisana do CRO (Companies Registration Office) pod numerem 554598. 

§ 2 

Postanowienia wstępne 

1. Za pośrednictwem Strony, Sprzedawca prowadzi sprzedaż Kursu oraz świadczy 
na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu 
Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w 
postaci Kursu. Jeżeli Kupujący zdecyduje się zapisać do newslettera, 
Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną 
polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail zawierających 
informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach Sprzedawcy. 
Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza 
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zapisu do newslettera lub poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w 
procesie składania zamówienia. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z 
otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny 
w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając 
stosowne żądanie do Sprzedawcy. 

2. Usługi, o których mowa w ust. 1 powyżej, świadczone są na rzecz Kupującego 
nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy o dostarczenie treści cyfrowych 
zawierane za pośrednictwem Strony. 

3. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Strony konieczne jest spełnienie 
następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie 
Kupującego: 

1) dostęp do Internetu, 

2) standardowy system operacyjny, 

3) standardowa przeglądarka internetowa, 

4) posiadanie aktywnego adresu e-mail. 

4. Do korzystania z Kursu konieczne jest spełnienie następujących warunków 
technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego: 

1) dostęp do Internetu, 

2) standardowy system operacyjny, 

3) standardowa przeglądarka internetowa, 

4) standardowy pakiet biurowy (np. Microsoft Office, OpenOffice, 
LibreOffice), 

5) standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader), 

6) standardowy odtwarzacz plików wideo (np. WindowsMediaPlayer), 

7) posiadanie aktywnego adresu e-mail. 

5. W sytuacji, w której, korzystanie z Kursu wymagałoby spełnienia dodatkowych 
warunków technicznych, warunki te wskazane są w opisie treści cyfrowej na 
Stronie. 

6. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.  

7. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, 
w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy 
dostępnych na Stronie. 

8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z 
korzystaniem ze Strony, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i 
organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych 
usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji 
danych osobowych przez osoby nieuprawnione. 
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9. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego 
funkcjonowania Strony. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o 
wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Strony. 

10.Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Strony, Kupujący może 
zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail  
info@klaudiakalazna.com. W reklamacji Kupujący powinien określić rodzaj i 
datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Strony. 
Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 30 dni od 
otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-
mail składającego reklamację. 

11.Wszystkie ceny podane na Stronie są cenami brutto. 

§ 3 

Prawa własności intelektualnej 

1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści dostępne na Stronie oraz 
treści cyfrowe sprzedawane za pośrednictwem Strony mogą stanowić utwory w 
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy. 

2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie treści 
objętych prawami autorskimi przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy, za 
wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, 
stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może 
skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.  

§ 4 

Zakup Kursu 

1. W celu zakupu Kursu, Kupujący musi podjąć następujące kroki: 

1)kliknąć w przycisk „Kup teraz” pod ofertą PAKIET BOHATER 

2)wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji 
zamówienia i wybierając sposób płatności – wybór sposobu płatności 
ogranicza się do wyboru Operatora Płatności, ponieważ jedyną formą 
płatności za Kurs jest płatność elektroniczna za pośrednictwem wybranego 
Operatora Płatności, 

3)zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale 
niezbędna do dokonania zakupu, 

2. Po kliknięciu w przycisk „Kup i teraz”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę 
Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za Kurs.  

3. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z 
potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych w 
postaci Kursu uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. 
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Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w 
formularzu zamówienia. 

4. Jeżeli Kupujący poprosił o wystawienie faktury, zostanie ona doręczona 
Kupującemu drogą elektroniczną w ciągu trzech dni roboczych, na adres e-mail 
podany w formularzu zamówienia. 

§ 5 

Udostępnienie Kursu 

1. Realizacja zamówienia obejmującego treści cyfrowe następuje poprzez 
przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia 
wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do 
zakupionych treści cyfrowych. 

2. W przypadku kursów on-line, dla Kupującego może zostać utworzone konto w 
ramach platformy kursowej, a dane dostępowe zostaną przesłane w ramach 
wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 1 powyżej.  

3. W przypadku kursów on-line, dostęp do treści wchodzących w skład kursu może 
być ograniczony czasowo, zgodnie z informacjami zawartymi w opisie kursu na 
stronie Sklepu. W takiej sytuacji, po upływie wskazanego okresu czasu, 
Kupujący utraci dostęp do kursu.  

4. W przypadku kursów on-line, Kupujący zobowiązany jest korzystać z platformy 
kursowej w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w 
szczególności: 

1)korzystać z platformy w sposób niezakłócający korzystanie z platformy 
przez pozostałych jej użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, 
dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na 
funkcjonowanie platformy, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego 
oprogramowania, 

2)nie udostępniać danych dostępowych do swojego konta w platformie 
jakimkolwiek osobom trzecim, 

3)nie rozpowszechniać kursu ani jego poszczególnych fragmentów lub kodów 
dostępowych do narzędzi psychometrycznych bez uprzedniej zgody 
Sprzedawcy.  

5. W razie korzystania z platformy kursowej w sposób sprzeczny z ust. 4 powyżej, 
Sprzedawca zachowuje prawo do zablokowania Kupującemu dostępu do kursu. 

§ 6 

Odstąpienie Konsumenta od umowy 

1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo 
odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia 
zawarcia umowy.  
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2. Począwszy od 01.06.2020 r., prawo do odstąpienia od umowy na zasadach 
opisanych w niniejszym paragrafie oraz wynikających z ustawy o prawach 
konsumenta przysługuje również osobie fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą 
umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej 
umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, 
wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności 
gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej. W związku z tym, gdy w ramach 
niniejszego paragrafu mowa jest o uprawnieniach Konsumenta, począwszy od 
01.06.2020 r. uprawnienia te dotyczą również osoby spełniającej powyższe 
kryteria.  

3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje 
Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które 
nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia 
rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do 
odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie 
prawa odstąpienia od umowy. 

4. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej 
decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - na 
przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną. 

5. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, 
dostępnego pod adresem info@klaudiakalazna.com jednak nie jest to 
obowiązkowe.  

6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument 
wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa 
odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.  

7. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi 
wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 
dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa 
odstąpienia od umowy.  

§ 7 
Odpowiedzialność za wady 

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu Kurs wolny od wad. 

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Kurs ma wadę 
fizyczną lub prawną (rękojmia za wady). 

3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę Kursu, powinien poinformować o tym 
Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną 
wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.  

4. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod 
adresem info@klaudiakalazna.com jednak nie jest to obowiązkowe.  
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5. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty 
elektronicznej.  

6. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 
14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka 
komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.   

7. Począwszy od 01.06.2020 r., przepisy w zakresie rękojmi Sprzedawcy za wady 
rzeczy sprzedanej dotyczące Konsumentów, znajdują zastosowanie również do 
osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z 
jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada 
ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z 
przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego 
na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej. 

§ 8 
Dane osobowe i pliki cookies 

1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca. 

2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w następujących celach i w oparciu 
o następujące podstawy prawne: 

1)zawarcie i wykonanie umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO, 

2)realizacja obowiązków podatkowo-księgowych - art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 

3)obrona, dochodzenia lub ustalenie roszczeń związanych z umową, co jest 
prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę - art. 6 
ust. 1 lit. f RODO, 

4)identyfikacja klienta powracającego, co jest prawnie uzasadnionym 
interesem realizowanym przez Sprzedawcę - art. 6 ust. 1 lit. f RODO, 

5)obsługa zapytań kierowanych przez Kupujących nieprowadzących jeszcze do 
zawarcia umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym 
przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, 

6)wysyłka newslettera, po uprzednio wyrażonej zgodzie - art. 6 ust. 1 lit. a 
RODO. 

3. Odbiorcami danych osobowych Kupującego są: urzędy skarbowe, biuro 
rachunkowe, kancelaria prawna, hostingodawca, dostawca systemu do 
fakturowania, dostawca systemu CRM, dostawca systemu mailingowego, 
dostawca platformy edukacyjnej, dostawcy narzędzi psychometrycznych.  

4. Z uwagi na korzystanie z systemu mailingowego ActiveCampaign, platformy 
kursowej Teachable oraz narzędzi psychometrycznych People Keys, dane 
osobowe Kupujących, którzy zapisali się do newslettera lub/i założyli konto na 
platformie kursowej oraz skorzystali z narzędzi PeopleKeys, przekazywane są do 
Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na 
serwerach zlokalizowanych w USA. Dostawcy: ActiveCampaign, Teachable oraz 
PeopleKeys gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez 
odpowiednie mechanizmy zgodności (Tarcza Prywatności).  
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5. Dane osobowe Kupującego są przechowywane w bazie Sprzedawcy przez cały 
czas prowadzenia działalności gospodarczej w celu zapewnienia sobie 
możliwości identyfikacji klienta powracającego, czemu jednak Kupujący może 
się sprzeciwić, domagając się usunięcia swoich danych z bazy Sprzedawcy. 
Jeżeli sprzeciw taki zostanie złożony przed upływem terminu przedawnienia 
roszczeń z zawartej umowy, Sprzedawca będzie miał nadrzędny interes w 
przechowywaniu danych Kupującego do czasu upływu terminu przedawnienia 
roszczeń. Dokumentacja księgowa zawierające dane osobowe Kupującego jest 
przechowywana przez okres wymagany przez przepisy prawa. Dane  

6. Uprawnienia Kupującego związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo 
do żądania od Sprzedawcy dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

7. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne by 
skontaktować się ze Sprzedawcą, założyć konto użytkownika, zawrzeć umowę 
lub zapisać się do newslettera. 

8. Strona wykorzystuje technologię plików cookies.  

9. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w 
p o l i t y c e p r y w a t n o ś c i d o s t ę p n e j p o d a d r e s e m : h t t p s : / /
www.jakodkrycmocnestrony.pl/bohater  

§ 9 
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń 

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w 
związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze 
postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony 
konfliktu. 

2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania 
reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość: 

1)zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o 
rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, 

2)zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z 
wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie 
polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, 

3)skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw 
konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań 
należy ochrona konsumentów. 

3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów 
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na 
stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl. 
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4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod 
adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu 
sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego 
rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z 
internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. 

§ 10 
Pozostałe postanowienia 

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, 
promocji oraz do zmiany cen na Stronie bez uszczerbku dla praw nabytych przez 
Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed 
dokonaniem zmiany. 

2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do 
umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący 
w dacie zawarcia umowy.  

3. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Strony 
będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na 
miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. 
Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku 
których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych. Począwszy od 
01.06.2020 r. postanowienie to nie znajduje również zastosowania do osoby 
fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej 
działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona 
dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z 
przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego 
na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej - w przypadku takiej osoby właściwość sądu rozpatrywana jest na 
zasadach ogólnych. 

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2020. 

5. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w 
formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu. 

§ 11                                     

INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

DOSTĘP DO KURSU 

Dostęp do kursu i wszelkich bonusów będziesz mieć na wygodnej platformie 
edukacyjnej, na której utworzysz swoje konto. Wystarczy to zrobić raz. W dniu 
startu kursu otrzymasz wszelkie potrzebne informacje na ten temat. 

Kurs startuje 22.03.2021 o 9.00 rano (polskiego czasu). Co tydzień otrzymasz 
dostęp do jednego modułu kursu, aby systematycznie przechodzić przez wszystkie 
jego części. Są one ułożone w takim właśnie logicznym porządku, by przeprowadzić 
Cię za rękę z punktu A do punktu Z. 
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BONUSY 

Dostęp do bonusu: kurs „DISCusja: Jak komunikować się skutecznie i bezpiecznie?” 
otrzymasz również 22.03.2021 (jest to rozszerzenie i pogłębienie wiedzy, którą 
omawiamy w modułach na temat raportu DISC 4D). Zalecam przejść przez ten kurs 
po zakończeniu całego pięciomodułowego kursu "Rusz z miejsca!", aby z niego jak 
najbardziej skorzystać. 

Jeśli spełniasz warunki otrzymania dostępu do pozostałych bonusów, to otrzymasz 
do nich dostęp również 22.03.2021 r. 

SESJE Q&A NA ŻYWO 

Cotygodniowe (WE WTORKI O 21.00 CZASU POLSKIEGO) dwugodzinne spotkania 
podczas których udzielam informacji zwrotnej wybranym osobom (możesz wysłać 
do mnie swoje wypełnione ćwiczenia lub innego rodzaju pytania, do poniedziałku 
poprzedzającego wtorkową sesję Q&A, a ja losowo wybieram, to co omówię na 
wizji), dzięki czemu uczysz się, w jaki sposób zrobić ćwiczenia z kursu. UWAGA: 
OSTATNIA SESJA PODSUMOWUJĄCA (SZÓSTA) ODBĘDZIE SIĘ 11 MAJA (dla osób, które 
wolniej pracują nad swoimi ćwiczeniami będzie to doskonała okazja, by nadrobić 
materiał).  

UWAGA! Dostajesz dostęp do NAGRAŃ sesji Q&A, dzięki któremu zawsze możesz 
wrócić do wartościowych informacji otrzymasz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania 
i rozwiejesz wszelkie wątpliwości staram się odpowiedzieć na jak najwięcej pytań 
podczas takiej sesji. Zachęcam Cię do wysłania do mnie zawsze do południa do 
PONIEDZIAŁKU przed wtorkową sesją Twoich wypełnionych ćwiczeń oraz pytań na 
adres: info@klaudiakalazna.com. 

Link do pokoju webinarowego, w którym się spotykamy na sesjach, wyślę Ci wraz z 
uruchomieniem dostępu do kursu. 

RAPORT DISC 4D 

Pracą z raportem zajmiemy się w Modułach: 3, 4 i częściowo 5. 

W pierwszym dniu uruchomienia Modułu 3 (05.04.2021), otrzymasz link (wraz z 
instrukcją) do wypełnienia kwestionariusza DISC 4D na adres email, którego użyłaś/
eś podczas zakupu pakietu BOHATER. 

COMIESIĘCZNE SESJE Q&A 

Otrzymujesz też od kwietnia dostęp do comiesięcznych sesji Q&A, które prowadzę 
wyłącznie dla moich klientów. Odbywają się one w każdą ostatnią środę miesiąca, 
np. 28 IV 2021, 26 V 2021, 30 VI 2021 itd. Termin może okazjonalnie ulec zmianie, 
ze względu na święta, czy też okres wakacyjny lub sytuacje niezależne od 
GroWings, jak choroba lub awaria. Uczestnicy zostaną o zmianie terminu 
poinformowani mailowo. 
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SESJA INDYWIDUALNA  

Na sesję indywidualną, jeśli Ci przysługuje (na ZOOM lub innym komunikatorze), 
umówimy się drogą mailową. Sesja powinna odbyć się po zakończeniu kursu "Rusz z 
miejsca!"oraz kursu DISCusja. Wszelkie  informacje organizacyjne omówimy 
mailowo. Masz 12 miesięcy od dnia zakupu na wykorzystanie swojej sesji. Potem 
sesja przepada. 

RACHUNEK 

W ciągu trzech dni roboczych od zakupu kursu otrzymasz rachunek potwierdzający 
Twoją płatność za Pakiet BOHATER. 

“ROZKŁAD JAZDY” 

MODUŁY (M): dostęp do każdego z nich otrzymasz o 9.00 rano (polskiego czasu) 

M1: 22 III - W TYM DNIU OTRZYMASZ TEŻ DOSTĘP DO BONUSÓW i kursu DISCusja 
M2: 29 III 2021 
M3: 5 IV 2021 - W TYM DNIU OTRZYMASZ TEŻ LINK DO WYPEŁNIENIA DISC 4D 
M4: 12 IV 2021  
M5: 19 IV 2021 

SESJE Q&A: 21.00 (polskiego czasu) 

Kontakt: w razie jakichkolwiek pytań organizacyjnych pisz śmiało na adres 
info@klaudiakalazna.com 

SESJE (S) - WTORKI O 21.00 CZASU POLSKIEGO  

S1: 30 III 2021 
S2: 6 IV 2021 
S3: 13 IV 2021 
S4: 20 IV 2021 
S5: 27 IV 2021 
S6: 11 V 2021 (sesja podsumowująca) 

Pamiętaj, że otrzymasz także dostęp do nagranych sesji Q&A, zatem na spokojnie 
możesz je obejrzeć w wygodnym dla Ciebie czasie. Jeśli masz jakieś dodatkowe 
pytania, pisz do mnie śmiało tutaj: info@klaudiakalazna.com. 

Cieszę się, że jesteś, a ja mogę Ci towarzyszyć! 

Do zobaczenia 
Klaudia
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