Drodzy organizatorzy!
Cieszymy się dużym zainteresowaniem naszą ofertą, oraz tym, że często wybieracie
odwiedzić nas ponownie. Jednak, aby Żurawi Młyn mógł nadal służyć nam wszystkim,
zdecydowaliśmy zadbać o balans, w tym nasze pasje, potrzeby i marzenia.
Robimy Wiosenne porządki i aktualnie jesteśmy w trakcie reorganizacji naszej przestrzeni.
Poszerzamy jej nazwę na „Żurawi Młyn – Pracownia Samopoznania”.
Naszą misją jest tworzenie doskonałych warunków dla procesów samopoznania,
uzdrawiania, poszerzania świadomości oraz pogłębiania relacji z ciałem. Pragniemy, aby
Żurawi Młyn był przestrzenią tkania relacji ze sobą i innymi, miejscem odpoczynku, kreacji,
samoobserwacji i współpracy.
Liczymy na Waszą współpracę i otwartość na zmiany. Wierzymy, że razem stworzymy
nową, bardziej wspierającą strukturę dla obu stron.
Nie zamierzamy anulować Waszych rezerwacji, ani podnosić cen.
W tym dokumencie przedstawiamy warunki współpracy z pracownią samopoznania
„Żurawi Młyn”, które wchodzą w życie od dnia: 01.04.2022
Nasza podstawowa oferta (190 zł/os/dobę) obejmuje:
nocleg w komfortowym, otoczonym naturą domu gościnnym
„kącik kawowy” z lodówką do Waszej dyspozycji 24/h (kawa, herbata, mleko roślinne,
owoce)
werandę z kominkiem, w którym rozpalamy ogień (podczas Waszego pobytu w sezonie
zimowym)
dostęp do ogrzewanej, w pełni wyposażonej (maty, poduszki do medytacji, koce,
projektor, nagłośnienie) przestrzeni warsztatowej o powierzchni 100 m²
wyżywienie wegetariańskie (śniadanie, obiad , kolacja)
Ponadto na terenie Żurawiego Młyna jest wyznaczone miejsce na ognisko, z którego
można samodzielnie korzystać.

Wprowadzamy dodatkowe opłaty za:
korzystanie z sauny dla min. 4 osób w wysokości 100 zł/1h (cena obejmuje ręczniki i
olejki eteryczne)
dodatkowe drewno do kominka
diety specjalne (dodatkowa opłata od 30-50 zł / os / dobę - do ustalenia zależnie od
potrzeb). Przygotowujemy menu dla całych grup i nie realizujemy indywidualnych
życzeń uczestników w trakcie trwania warsztatu.
Przypominamy że „Żurawi Młyn” nie jest hotelem, ani restauracją.

Ponadto w naszej przestrzeni możemy pomóc w organizacji:
masaży i zabiegów kosmetycznych,
spacerów ziołowych i warsztatów zielarskich
koncertów relaksacyjnych z udziałem mis i gongów
Chętnie udzielimy szczegółowych informacji na ten temat.

Regulujemy godziny funkcjonowania jadalni:
śniadanie – 9:00
obiad – 13:00
kolacja – 18:00
Prosimy o przesłanie aktualnych informacji dotyczących harmonogramu zajęć oraz
diety uczestników (minimum 10 dni przed przyjazdem).
Te informacje są niezbędne! Pomagają nam przygotować menu z wyprzedzeniem i
ułożyć harmonogram dla osób pracujących w Żurawim Młynie podczas Waszego
pobytu (aktualnie jest ich aż 8).
Bez nich, nie będziemy mogli zadbać o Wasz komfort i specyficzne potrzeby.
Jesteśmy otwarci na współpracę przy tworzeniu harmonogramu i ustalaniu
szczegółów pobytu w Żurawim Młynie. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości
zapraszamy do kontaktu.
Jest dla nas ważne, aby organizator/ka przyjechał/a na miejsce przed przybyciem
uczestników, omówił/a harmonogram z gospodarzami i przyjął/ęła uczestników w
domu gościnnym.

Potrzebujemy Waszego wsparcia w utrzymywaniu czystości podczas pobytu w
Żurawim Młynie:
regularnego odnoszenia brudnych naczyń po posiłku w wyznaczone miejsca
samodzielnego utrzymania czystości na sali warsztatowej
zebrania brudnych pościeli w dniu wyjazdu
W Żurawim Młynie nie posiadamy ręczników dla naszych gości (z wyjątkiem pobytu
w saunie). W związku z tym, prosimy o przywiezienie własnych ręczników.

Wprowadzamy całkowity zakaz spożywania alkoholu podczas pobytu w Żurawim
Młynie.

Pragniemy podkreślić, że w Żurawim Młynie nie przyjmujemy zwierząt.

Organizator/ka odpowiada za zakwaterowanie uczestników, realizowanie
harmonogramu oraz poszanowanie wyżej wymienionych zasad przez uczestników
warsztatu.
Pracujemy również nad tym, aby usprawnić naszą komunikację.
Do tego celu przygotowaliśmy list powitalny dla uczestników Waszych warsztatów.
Prosimy o przekazanie dołączonego listu uczestnikom, przed przyjazdem do
Żurawiego Młynu.
Na wszystkie pytania i wątpliwości odpowiadamy drogą mailową: info@zurawimlyn.pl
Dziękujemy za Waszą uwagę i zaufanie.

Żurawi Młyn

Pracownia Samopoznania

