
Pod Skrzydłami
Polskiego Instytutu Mindfulness

Drodzy Nauczyciele MBSR i MBCL!
Drodzy Nauczyciele w procesie certyfikacji!

Wraz z rosnącą popularnością mindfulness zauważamy wśród osób 
zainteresowanych kursami uważności również coraz bardziej świadome 
weryfikowanie ofert na rynku i potrzebę rekomendacji profesjonalnych 
certyfikowanych nauczycieli.

Dlatego w ramach programu Pod Skrzydłami Polski Instytut Mindfulness oferuje 
wsparcie w promocji kursów MBSR i MBCL dla naszych absolwentów, 
certyfikowanych nauczycieli obydwu kursów i w procesie certyfikacji. 

Oferta dotyczy promocji kursu w formie:

● dwukrotnej publikacji posta z informacjami o kursie na profilu Instytutu w 
serwisie Facebook

● jednego wpisu na stronie internetowej www.polski-instytut-mindfulness.pl w 
zakładce „kursy MBSR” w formie kalendarium wydarzeń.

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami promocji i do współpracy.

pozdrawiamy,
Polski Instytut Mindfulness

http://www.polski-instytut-mindfulness.pl/


Regulamin promocji Pod Skrzydłami
Obowiązuje od 21.07.2022 r.

1. Oferta jest skierowana do certyfikowanych nauczyciel MBSR/MBCL i w procesie 
certyfikacji.

2. Oferta dotyczy publikacji każdorazowo jednego terminu kursu MBSR lub MBCL.
3. Treść wpisów należy przesłać jednorazowo w terminie. Post na stronie internetowej 

zostanie opublikowany w przeciągu 7 dni kalendarzowych od daty przesłania 
zgłoszenia. Pierwszy post na facebook'u zostanie opublikowany w przeciągu 7 dni 
kalendarzowych od daty przesłania zgłoszenia lub we wskazanym terminie, drugi 
post na facebook'u zostanie opublikowany we wskazanym terminie.

4. Nauczyciel wysyłając zgłoszenie oświadcza, że posiada prawa autorskie do 
przesłanych treści tekstowych i grafik i wyraża zgodę na zamieszczenie tych 
materiałów na stronach Polskiego Instytutu Mindfulness, a przesłane  materiały nie 
naruszają przepisów o prawach autorskich i innych praw osób trzecich.

5. O ile grafika załączona do posta przedstawia wizerunek nauczyciela lub innej osoby, 
nauczyciel wysyłając zgłoszenie oświadcza, że publikacja tych materiałów odbywa 
się za jego zgodą, nie narusza prawa do ochrony wizerunku jego lub osób trzecich.

6. Istnieje limit publikacji jednego wpisu w serwisie Facebook i na stronie Internetowej 
Polskiego Instytutu Mindfulness jednego dnia. W sytuacji gdy przesłane zostanie 
więcej niż jedno zgłoszenie z datą publikacji w tym samym dniu, obowiązuje 
kolejność zgłoszeń. Osobie z kolejnym zgłoszeniem zaproponowany zostanie 
pierwszy wolny termin.

7. Wpisy zostaną zamieszczone po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Polskiego Instytutu
Mindfulness na podstawie wystawionej faktury lub przesłaniu potwierdzenia wpłaty w 
przypadku bliskich terminów publikacji.

8. Każdy wpis  na Facebook’u zawiera dodatkowo rekomendację Instytutu o treści:
„Polski Instytut Mindfulness potwierdza, że nauczyciel ma profesjonalne 
przygotowanie i uprawnienia do prowadzenia kursu, którego jest Organizatorem. 
Jednocześnie Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie kwestie 
związane z oferowanym kursem i jest Stroną do kontaktu w celu uzyskania 
szczegółowych informacji o kursie.”

9. Instytut nie dokonuje zmian w przesłanym przez nauczyciela materiale: tekście, jego 
korekt graficznych ani obróbki zdjęć.

10. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za wyniki wyświetleń i statystyki postów. 
11. Instytut publikując informacje na stronie i na Facebook’u nie występuje jako 

współorganizator ani partner kursu lub wydarzenia i nie może być wskazywany jako 
partner ani oznaczany jako współorganizator kursu lub wydarzenia na Facebook’u.

12. Nauczyciel decydując się na skorzystanie z oferty Pod skrzydłami akceptuje 
powyższy regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych i 
publikację wizerunku niezbędne do prawidłowej realizacji promocji w ramach oferty.

Cena: 369 PLN brutto

Wpłat należy dokonywać na podstawie faktury, która zostanie przesłana po dokonaniu 
zgłoszenia przez formularz kontaktowy:

LINK do formularza: https://www.polski-instytut-mindfulness.pl/pod-skrzydlami/
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https://www.polski-instytut-mindfulness.pl/pod-skrzydlami/


Przygotowanie materiałów do publikacji

1. Opis kursu do publikacji na Facebook’u powinien zawierać:
● tytuł kursu
● krótki opis kursu lub zaproszenie do zapoznania się ze szczegółowa ofertą
● informacje o kursie
● zdjęcie - rozmiar obrazu: 1200x628 pikseli, typ pliku: JPG lub PNG
● link do strony wydarzenia na Facebook’u lub strony internetowej nauczyciela - 

Organizatora kursu
● preferowaną datę i godzinę publikacji posta na FB

2. Opis kursu do publikacji na stronie internetowej powinien zawierać:
● tytuł kursu
● szczegółowe informacje o kursie
● link do strony wydarzenia w serwisie Facebook lub strony Internetowej nauczyciela - 

Organizatora kursu
● zdjęcie - rozmiar obrazu: 1200x628  pikseli, typ pliku: JPG lub PNG
● preferowaną datę i godzinę publikacji na stronie internetowej
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