ACORD DE ÎNSCRIERE/PARTICIPARE LA WORKSHOP RECALL HEALING ® ŞI DECLINAREA RESPONSABILITĂŢIi
Necitirea acestor informaţii nu îl scuteşte pe participant de obligativitatea respectării acestora.
Inregistrându-vă la atelierele Recall Healing® aţi luat la cunoștință Acordul de Paticipare si Declinare a
Responsabilităţii. Odată cu completarea şi trimiterea formularului de înscriere, certificaţi faptul că, toate
informaţiile furnizate în formular sunt complete şi corecte şi că aţi completat acest formular de înregistrare în
cunoştinţă de cauză, aţi citit şi înţeles informaţiile furnizate şi declaraţi în mod expres că trimiterea
formularului online şi achitarea contravalorii taxei de participare echivalează cu acordul Dvs. cu privire la toate
condiţiile de participare la evenimente, iar pe cale de consecinţă vă obligaţi să respectaţi toate clauzele acestui
contract încheiat la distanţă. Orice alte susţineri ulterioare contrare sunt neavenite.
TERMENII ACORDULUI:
a)
b)
c)
d)

Recall Healing® este marcă înregistrată de către Gilbert Renaud PhD. la nivel internaţional.
Evenimentul Recall Healing®, prezentat şi organizat nu este un training/curs acreditat.
Prezentator: Gilbert Renaud PhD – expert – fondator Recall Healing şi trainer oficial.
Partenerul exclusiv în România al Recall Healing®, precum şi administratorul portalului de informaţii
online www.recallhealing.ro este Aliz Brunner, reprezentant și organizator evenimente Recall
Healing® în România, prin S.C. ANIMA SANA CONSULT S.R.L. - CUI: 36487706.
I.
MODUL DE INREGISTRARE:
Mai jos vă puteţi informa asupra modului de înregistrare la seminariile organizate în România. Aceste
informaţii sunt concepute pentru a oferi o înregistrare mai uşoară şi mai eficientă şi se aplică, fără
excepţie, tuturor participanţilor:
a) Înregistrările la seminariile organizate se pot face NUMAI ONLINE, direct prin formularul de
înregistrare de pe pagina web http://www.recall-healing.ro/contact . NU sunt acceptate cererile
trimise prin email, Facebook sau verbal prin telefon, deoarece:
 numai sub această formă organizată putem deţine o evidenţă clară şi precisă a celor interestati, putând
totodată asigura şi informarea celor înregistraţi referitor la noutăţile care vor apare pe viitor.
 numai astfel putem avea numele Dvs. scris complet şi corect (conform inregistrării Dvs.) - nume care vor fi
trecute şi pe certificatele de participare la seminar. Ulterior, eventualele greşeli nu se vor putea corecta.
Dorim să eliminăm, pe cât posibil, neplăcerile în acest sens.
b) Cu o adresă de email numai o singură persoană poate să se înregistreze, fiecare candidat în parte
trebuie să completeze formularul de contact http://www.recall-healing.ro/contact şi să ni-l trimită
online. Vă mulţumim pentru înţelegere!
c) După ce v-aţi înregistrat online, rezervarea locului se asigură în ordinea efectuării plăţilor, motiv
pentru care înregistrarea este definitivată în momentul în care taxa de participare este achitată
integral în contul bancar trimis prin mail de către organizator – insotit de factura emisă. În toate
cazurile emitem factură tuturor participanţilor, motiv pentru care solicităm datele de facturare. După
ce s-a emis o factură pe persoană fizică, nu se mai pot face modificări în sensul de a fi refăcută factura
pe persoană juridică şi nici invers.
d) NU SE POT ACCEPTA PLĂTI LA FAŢA LOCULUI !
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e) Dacă transferul bancar se face dintr-o bancă din străinătate, rugăm ca, înainte de a efectua plata, să
contactaţi telefonic organizatorul evenimentului, Aliz Brunner, la +40/722.540.176. Comisioanele
bancare percepute, în cazul plăţilor în valută, sunt suportate în toate cazurile de către plătitor.
f) Dacă – din motive tehnice – de exemplu: nu aveţi internet şi vă înregistrează la eveniment altcineva
online, persoana respectivă este obligată să vă transmită aceste informaţii.
g) În cazul în care aţi achitat deja o taxă de participare şi ulterior doriţi să mai participaţi şi la un alt
eveniment, vă rugăm să vă înregistraţi şi la evenimentul respectiv, urmând - înainte de a face plata să aşteptati să primiti prin mail factura cu contul bancar în care să achitaţi taxa de participare.
h) Odată cu completarea şi trimiterea formularului de înscriere, participantul este de acord cu
introducerea datelor personale (nume şi email) în baza noastră de date, cu scopul de a-i furniza în
viitor informaţii şi noutăţi în ceea ce priveşte evenimentele Recall Healing în România. Aceste
informaţii sunt protejate conform Legii nr. 677/2001, privind protecţia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal. Pe parcurs, oricând aveţi posibilitatea să vă dezabonaţi de la
aceste mailuri trimise de către organizatorul de evenimente.
i) După ce v-aţi înregistrat, în cel mult 72 de ore, veţi primi prin email informaţiile necesare – cont bancar
– pentru a putea efectua plata taxei de participare, precum şi alte informaţii legate de desfăşurarea
evenimentului. Dacă nu primiţi acest email, vă rog să verificaţi şi SPAM-ul, iar dacă nici aşa nu îl veţi
găsi, vă rugăm să ne contactaţi telefonic.
II.
REDUCEREA TAXEI DE PARTICIPARE LA EVENIMENT: Recomandând cursurile Recall Healing® Nivel I
cunoştinţelor, prietenilor şi familiei, veţi putea participa în viitor cu costuri reduse, reducerile fiind
acceptate oficial de către Gilbert Renaud PhD.
Informații in acest sens găsiţi pe pagina web: http://www.recallhealing.ro/evenimente/reduceri/
III.
CONDIŢIILE ŞI MODALITATEA DE RENUNŢARE LA EVENIMENT: Conform OUG 34/2014 şi cu
respectarea Art. 16: Consumatorul beneficiază de o perioadă de 14 zile (socotit de la data încheierii
contractului (data efectuării plăţii), pentru a se retrage dintr-un contract la distanţă fără a fi nevoit să
justfice decizia de retragere şi fără a suporta alte costuri decât eventuale comisioane bancare după
caz, în condiţiile în care dreptul de retragere este exprimat prin email trimis către prestator la adresa
contact@recallhealing.ro, dar nu mai târziu de 5 (cinci) zile înainte de începerea evenimentului. În
alte condiţii înţelege şi acceptă acoperirea costurilor după cum urmează:
a) Dacă participarea este anulată - prin email cu 5 (cinci) zile înainte de începerea evenimentului, taxa
de anulare este 20 % din taxa totală de participare.
b) În cazul în care se anulează participarea, prin email, cu mai puţin de 5 (cinci) zile înainte de începerea
evenimentului, taxa de anulare este 50 % din taxa totală de participare.
c) În cazul în care nu se anulează participarea, prin email, sau neparticiparea se anunţă doar după
începerea evenimentului, taxa de participare la eveniment nu este deloc rambursabilă, în acest caz,
suma totală plătită de 100 % se pierde de către persoana în cauză.
d) Restituirile, ca urmare a anulării, se vor efectua pe baza emiterii unei facturi storno, în termen de 10
de zile, după terminarea evenimentului. Vă mulţumim pentru răbdarea Dvs.
e) În cazul în care un participant semnalează dorinţa de renunţare, prin email, cu cel puţin 5 zile înainte
de ziua începerii evenimentului, este posibil ca, fără plata taxei de anulare, să participe la următorul
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IV.
V.

eveniment care va avea loc, această posibilitate fiind valabilă doar timp de 12 luni, dată după care taxa
de participare achitată se va pierde.
Vă rugăm să ţineţi cont de aceste condiţii de renunţare şi anulare.
PREGĂTIREA PENTRU SEMINAR (opţional): Vă recomandăm ca, înainte de a participa la seminar, să
urmăriţi video-urile din albumul video aflat pe http://www.recall-healing.ro/video/
DESFĂŞURAREA EVENIMENTULUI:
a) Cu câteva zile înainte, veţi primi prin email, informaţiile importante legate de eveniment, cum ar fi:
ora începerii înregistrării, programul desfăşurării, etc. Vă rugăm să onoraţi prezentatorul şi pe
ceilalţi participanţi cu punctualitatea Dvs., să veniţi mai devreme. Acest interval de timp dimineaţa
este un prilej minunat pentru a face cunoştinţă cu ceilalţi participanţi. Procedura de înregistrare
durează doar câteva minute şi va fi repetată în fiecare zi dimineaţa, la sosire. Ocuparea locurilor se
va face în ordinea sosirii, nefiind posibilă ocuparea locurilor pentru participanţii care vor sosi mai
târziu. Organizatorul evenimentului îşi rezervă dreptul – din motive tehnice şi organizatorice – de
a rezerva primul rând de scaune din sală pe toată durata evenimentului. Aceste scaune Vă rugăm
să le lăsaţi libere chiar dacă ele nu sunt ocupate.
b) Totodată vă rugăm ca, spaţiile ocupate de echipa de sonorizare şi de colegii nostrii de la
înregistrare, să le lăsaţi libere şi să nu circulaţi în zonele respective nici în pauză, dar nici în timpul
seminarului.
c) În cadrul evenimentului participanţii vor avea posibilitatea de a pune întrebări în diferite intervale
de timp. Vă rugăm să respectaţi aceste intervale. Dacă apar întrebări în timpul sesiunii, să le notaţi
şi să le puneţi la următoarea ocazie. Vă rugăm să nu întrerupeţi prezentatorul.
d) Cu întrebări profesionale să nu Vă adresaţi nici organizatorului şi nici traducătorilor. Aceste
întrebări le puteţi adresa prezentatorului la momentul potrivit oferit de dânsul.
e) Totodată, vă rugăm să ţineţi cont de faptul că pauza – precum şi intervalul de timp de dinainte şi
după curs - când, atât prezentatorul, cât şi translatorii se pregătesc pentru provocările care vor
urma – este pauză atât pentru prezentator, cât şi pentru translatori, timp pe care şi ei doresc să îl
petreacă după placul şi nevoile lor. Vă mulţumim că, în această perioadă de timp, nu le veţi adresa
nici întrebări profesionale, dar nici tehnice. Cu întrebări tehnice Vă puteţi adresa, cu încredere,
colegilor noştrii de la registraţie.
f) Vă rugăm să vă întoarceţi din pauze la timp pentru a nu deranja pe prezentator şi pe ceilalţi
participanţi sosiţi la timp.
g) Pe durata seminarului se vor face fotografii şi se va filma, iar fotografiile vor fi folosite în scop
publicitar/marketing pentru promovarea evenimentelor Recall Healing.
h) În sală zilnic se va face curăţenie, motiv pentru care vă rugăm ca, la plecare seara, să nu vă lăsaţi
obiectele personale în sală, să le luaţi cu Dvs., inclusiv flacoanele de apă.
i) În cazul în care se vor produce pagube materiale în sală, în aparatele echipei de înregistrări audiovideo, sonorizare /aparate de mare valoare/, obiectele technice, cablurile, în echipamentul sălii de
prezentare: scaune, mochetă, etc., persoana care a cauzat paguba ulterior este obligată la plata
daunei (sala fiind dotată cu camere de supraveghere).
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j)
VI.
a)

b)

c)

d)

e)

f)

În sală să păstraţi culoarul aranjat, atât în marginea cât şi în mijlocul sălii, – din motive tehnice şi de
siguranţă.
RESPECTAREA DREPTULUI DE AUTOR:
În timpul seminarului este STRICT INTERZISĂ înregistrarea audio sau video de către participanţi. Acest
drept îi aparţine exclusiv firmei angajate cu contract în acest scop de către organizatorul de eveniment.
Materialul înregistrat este proprietatea exclusivă a lui Gilbert Renaud şi NU poate fi transferat în nici
un caz la nici un participant! În cazul încălcării acestor drepturi, contravenientul urmează să fie obligat
la părăsirea imediată a sălii, fără nici o pretenţie în legătură cu restituirea taxei de participare, precum
şi la plata de daune-interese de pâna la 100.000 Euro. Vă mulţumim că respectaţi cele de mai sus.
Gilbert Renaud PhD deţine toate drepturile de autor, mărci înregistrate şi alte drepturi de proprietate
intelectuală asupra tuturor informaţiilor prezentate în cadrul evenimentelor RECALL HEALING ®.
Încălcarea drepturilor de autor se referă - incluzând, dar nu limitându-se - la: suportul de seminar,
informaţii, mărci înregistrate, conţinuturi, documentaţii, manuale, texte, broşuri, ilustraţii, grafici,
prezentări audio şi video, exerciţii, unelte, imagini şi orice alte materiale legate de training, precum şi
la cartea de referinţă scrisă de Gilbert Renaud PhD: “Piramid of Health” (“PIRAMIDA SĂNĂTĂŢII”).
Încălcarea drepturilor de autor, mărci înregistrate, fără consimţământul autorului, constituie
prejudicierea autorului, ori a titularului drepturilor de utilizare, în cazuri grave, atrage după sine
obligarea la plata de daune-interese.
Nu puteţi modifica, reproduce, expune, distribui, transmite, înregistra, filma, publica, crea lucrări
derivate, transfera, vinde sau interpreta oricare dintre materialele şi informaţiile referitoare la training,
suportul de seminar, în întregime sau parţial ori în orice altă manieră şi prin nici un mijloc .
Sunteţi de acord să nu reproduceţi, să nu furnizaţi, să nu puneţi la dispoziţia nimănui sub orice formă
orice parte din proprietatea intelectuală Recall Healing® (”Vindecare prin reamintire”) - Gilbert
Renaud.
Certificatul care atestă participarea Dvs. la evenimentele organizate nu vă acordă o calificare şi nu vă
dă dreptul de a folosi titulatura de consultant/practiţioner/facilitator/trainer Recall Healing®/
“Vindecare prin reamintire”. În momentul de faţă, în România, în exclusivitate Gilbert Renaud PhD
poate folosi aceste titluri şi poate ţine traininguri Recall Healing®
In cazul nerespectării celor menţionate mai sus, persoana in cauză nu va putea participa la
evenimentele Recall Healing organizate în România şi nici în alte ţări din Europa, iar în cazuri mai
severe, Institutul Recall Healing International îşi rezervă dreptul de a întroduce acţiune împotriva
persoanei în cauză pentru obligarea la plata de daune-interese.
Pentru ca aceste informaţii de mare valoare să ajungă si la cei care, din anumite motive, nu au
posibilitatea de a participa la aceste seminarii, vă sugerăm să vă folosiţi de pagina
www.recallhealing.ro, să trimiteti cunoştinţelor, prietenilor pagina cu ALBUMUL VIDEO,
http://www.recall-healing.ro/video/, creat de noi în mod special din dorinţa ca fiecare om să fie
informat, iar odată informat, să poată lua decizii mult mai responsabil. In perioada care urmează
numărul videourilor expuse pe site vor creşte în continuare, momentan lucrăm la traducerea şi
subtitrarea lor şi ele se pot urmări gratuit de către toţi vizitatorii paginii, fiind traduse şi subtitrate în
limba română tocmai pentru ca informaţiile să fie accesibile oricui şi oricând. In plus, a fost creat
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grupul de studiu pe Facebook https://www.facebook.com/recallhealinginromania, grup deschis pentru
toţi cei care simt că au nevoie de aceste informaţii, oricine putând să se alăture grupului, având astfel
posibilitatea să înveţe şi din experienţele celorlalţi sau să primească răspuns la întrebările legate de
Recall Healing. Astfel s-au creat toate condiţiile, respectând drepturile de autor, ca informaţiile să fie
cunoscute de cât mai multă lume (scopul nostru primordial).
g) Participând la seminariile Recall Healing, vă angajaţi să respectaţi recomandările stipulate în suportul
de seminar pe care îl veţi primi şi anume: participantul recunoaşte că el/ea este un terapeut
specializat acreditat, asumându-şi întreaga responsabilitate pentru cunoştinţele obţinute aici şi
aplicaţiile acestora, sau dacă nu este un terapeut specializat, acreditat în îngrijirea sănătăţii,
participantul este de acord să utilizeze principiile predate în acest material numai sub supervizarea
unui terapeut acreditat.
h) Informaţiile primite sunt strict în scop educaţional, nu pentru a diagnostica sau trata orice stare de
sănătate şi nu are intenţia de a înlocui instrucţiunile unui practician de asistenţă medicală.
i) Suportul de seminar pe care îl veţi primi NU este identic cu cartea de referinţă a lui Gilbert Renaud
PhD: “PIRAMID OF HEALTH”, respectiv “PIRAMIDA SĂNĂTĂŢII”.
j) Nerespectarea prevederilor cu privire la "drepturile de autor" în orice fel, printre altele îi conferă
dreptul organizatorului de evenimente Recall Healing să limiteze accesul persoanelor în cauză şi să
refuze solicitarea acestora de participare fără alte notificări sau intervenţia instanţelor de judecată.
VII.
CAZAREA SI MASA:
a) Masa şi cazarea se rezolvă de către fiecare participant în parte, individual. Puteţi face rezervări
pentru cazare cu preţuri avantajoase pe www.booking.com.
VIII.
PERIOADA ACTIVA A ACORDULUI: Acest acord este activ din momentul înregistrării dumneavoastră,
va rămâne activ şi va produce efecte şi pentru oricare alte seminarii Recall Healing® pe care le veţi mai
avea cu Gilbert Renaud PhD până când Gilbert Renaud va menţiona altceva.
Vă mulţumim că aţi citit până la capăt aceste informaţii, contribuind astfel la eficacitatea desfăşurării optime al
evenimentelor. Vă așteptăm cu drag să experimentăm impreună valoarea extraordinară a metodei Recall
Healing®.
S.C. ANIMA SANA CONSULT SRL
CUI 36487706 |str. Moscovei nr. 31 |410001 | Oradea – România | M: +40 722 540 176 |
contact@recallhealing.ro | www.recallhealing.ro | Aliz Brunner - reprezentant/organizator

ACORD DE ÎNSCRIERE ŞI ACORD DE DECLINAREA RESPONSABILITĂŢIi - 5 pagini - la evenimentele Recall
Healing® - www.recallhealing.ro - Ne rezervăm dreptul de a face modificări pe parcurs, ultima modificare
s-a făcut în data de 23 decembrie 2016.
Page 5

