PORADNIA DIETETYCZNA DIETA ODNOWA - REGULAMIN WSPÓŁPRACY
Pacjent zobowiązuje się:

1. Regularnie i punktualnie przychodzid na wizyty kontrolne. Wizyty kontrolne odbywają się co
dwa tygodnie. Jeśli Pacjent musi przełożyd spotkanie, wyznaczany jest najbliższy dostępny
termin.
2. Z góry opłacid każdą umówioną wizytę. Chęd rezygnacji/ zawieszenia współpracy lub przełożenia
terminu należy zgłosid minimum 2 dni robocze przed ustalonym wcześniej spotkaniem.
W przypadku niedopilnowania czasu możliwej zmiany, usługę należy opłacid ponownie.
3. Wziąd odpowiedzialnośd za wybory żywieniowe dokonywane w czasie dietoterapii oraz decyzje
i zobowiązania podjęte w czasie konsultacji.
4. Zachowad wysoką kulturę osobistą podczas spotkao.
5. Nie rozpowszechniad oraz nie udostępniad otrzymanych materiałów oraz planu żywienia
osobom trzecim. Naruszenie praw autorskich grozi odpowiedzialnością karną z tytułu
przestępstw przeciwko prawu autorskiemu i prawom pokrewnym zgodnie z ustawą z dnia
04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, art. 115 - 123 pr. aut.
Każda konsultacja, usługa i wytworzone w związku z nimi informacje są indywidualnie
przygotowane dla konkretnego Pacjenta, stanowią własnośd intelektualną pracowników poradni
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odsprzedawanie, publiczne lub indywidualne udostępnianie ich bez pisemnej zgody Usługodawcy
jest zabronione. Niezastosowanie się do powyższego zakazu będzie skutkowało odpowiednią
odpowiedzialnością karną oraz majątkową. Pacjent ma prawo do pobierania udostępnionych
dokumentów oraz drukowania całych stron lub fragmentów na użytek własny pod warunkiem nie
naruszania praw autorskich.
6. W przypadku nieprzestrzegania zasad regulaminu, Dietetyk zastrzega sobie prawo do
zakooczenia współpracy bez zwrotu kosztów.
7. Jeśli pacjent chce zawiesid współpracę z poradnią i poinformuje o tym fakcie minimum 2 dni
robocze przed zaplanowaną wizytą, opłaconą z góry wizytę może wykorzystad najpóźniej do
2 miesięcy od momentu poinformowania o tym fakcie. Po tym czasie, przy chęci wznowienia
współpracy należy ponownie opłacid nowo umówioną wizytę, a wszystkie uiszczone opłaty nie
podlegają zwrotom.
8. Pacjent decydujący się na współpracę stacjonarną z poradnią ma możliwośd w pilnych sprawach
do kontaktu online (omówienie kwestii dietetycznych, która normalnie zostałaby omówiona w
gabinecie) w postaci maksymalnie 3 wiadomości/kontaktu telefonicznego miesięcznie (dotyczy

wszystkich opcji kontaktu poza bezpośrednią wizytą w gabinecie, tj. e-mail, messenger, skype,
telefon itd.)
9. Pacjent decydujący się na współpracę online ma możliwośd, poza umówionymi na skype
spotkaniami kontrolnymi, do maksymalnie 6 wiadomości/ kontaktu telefonicznego miesięcznie
w celach omówienia kwestii dietetycznych, które normalnie zostałyby omówione podczas
ustalonego spotkania skype. Dotyczy to wszystkich opcji kontaktu, tj. e-mail, messenger, skype,
telefon itd.

