Najczęściej zadawane pytania
Jak działa system członkostwa w Self Coaching Program?
Rejestrując się w Programie otrzymujesz dostęp do serwisu, gdzie możesz korzystać ze wszystkich
materiałów online 24h. Tytułem uczestnictwa w SCP pobierana jest opłata miesięczna. W
szkoleniach i sesjach możesz uczestniczyć na żywo lub potem obejrzeć ich nagrania z swoim
panelu. Z wyprzedzeniem będziemy Ci wysyłać miesięczny harmonogram.
Jak długo trwa Self Coaching Program?
W związku z tym, że jest to program comiesięcznego wsparcia Twój udział w nim nie ma
określonego horyzontu czasowego. To Ty decydujesz jak długo z niego korzystasz.
Jak jest pobierana płatność za Program?
Rejestrując się w Programie podajesz numer swojej karty kredytowej/debetowej (akceptowana jest
każda karta typu VISA, MasterCard, itp.). Operator płatności PayU będzie pobierać środki z Twojej
karty co 30 dni. W momencie rezygnacji automatycznie wstrzymane jest pobieranie płatności karty.
Czy mogę otrzymać fakturę VAT na ten program?
Oczywiście, przy zakupie możesz zaznaczyć, że chcesz otrzymać fakturę VAT. W przypadku
faktury VAT pamiętaj, że tak naprawdę Self Coaching Program to dla Ciebie wydatek tylko niecałe
82 zł netto!
Czy moja firma może zapłacić za mój udział w Self Coaching Program?
Jak najbardziej, wiele firm decyduje się na to, aby opłacić udział w tym Programie swoim
pracownikom. Zobacz wzór listu jaki możesz przedstawić swojej firmie, aby przekonać ich do
sfinansowania Twojego udziału w Self Coaching Program.
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W jaki sposób mogę uczestniczyć w szkoleniach?

Zawsze na początku miesiąca będziesz otrzymywać od nas harmonogram programu. Możesz
uczestniczyć w szkoleniach online na żywo lub potem w dowolnej chwili obejrzeć nagranie w
swoim panelu.
Jak działają sesje coachingowe? Na jakich zasadach mogę w nich uczestniczyć?

Sesje coachingowe, podobnie jak szkolenia, odbywają się na żywo przy pomocy platformy
clickmeeting. Potem w dowolnej chwili można obejrzeć ich nagranie w panelu. Każdy z
uczestników programu może się zgłosić, aby pracować indywidualnie z coachem podczas sesji,
natomiast inni mogą obserwować jego proces coachingowy.
Czy biorąc udział w sesji muszę zdradzać swoją tożsamość i ujawniać wizerunek?

Nie. Inni uczestnicy Programu obserwujący Twój coaching będą znać jedynie Twoje imię. Decyzja
o tym, czy będziesz widoczny podczas sesji należy do Ciebie. Masz możliwość skorzystać z
avatara. Także Twoje dane osobowe oraz wizerunek są poufne.
Co mi da oglądanie kogoś sesji coachingowej?

Obserwując kogoś coaching “podczepiasz” się pod proces coachingowy i widzisz jak nad swoimi
wyzwaniami pracuje ktoś inny. To jest absolutna magia patrzeć, jak inni pracują nad sobą, swoimi
przekonaniami i sposobem myślenia. Często bywa tak, że nasze wyzwania i trudności są bardzo
podobne, zatem oglądając czyjąś sesje będziesz widzieć odniesienie do własnej sytuacji i mieć
możliwość znalezienia rozwiązań dla siebie.
Jak mogę się zapisać na taką sesje?
Wystarczy, że wyślesz do nas zgłoszenie, a my umówimy się z Tobą na określony termin (zgodnie
z harmonogramem danego miesiąca). Bardzo ważne jest to, abyś faktycznie był dostępny w
umówionym terminie i taka sesja mogła dojść do skutku.
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Jak mogę zrezygnować z Programu?
Wystarczy, że prześlesz do nas informację o swojej rezygnacji drogą e-mailową. Możesz to zrobić
w dowolnej chwili. Twoje uczestnictwo wygasa wraz z Twoją subskrypcją, nie ma żadnego okresu
wypowiedzenia.
Czy jeśli zmienię zdanie, mogę się ponownie zapisać do Programu?
Tak, jednak dopiero po roku. Każdy indywidualny proces coachingowy
poświęcony
konkretnemu tematowi rozwojowemu to praca minimum przez 4-6 miesięcy.
Krótsze procesy coachingowe nie mają sensu ponieważ nie dają efektów. Podobnie jest w
przypadku SCP – dokonanie zmian w życiu wymaga Twojego pełnego zaangażowania w ten
proces. Próby wielkich zmian za pomocą przyłączania i odłączania się od SCP nie dadzą efektów
na jakich Tobie i nam zależy. Jeżeli nie jesteś gotowa/gotowy na poważnie w siebie i swój proces
zainwestować czasowo, to proponujemy poczekać i dołączyć później.
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