
REGULAMIN WSPÓŁPRACY DIETETYCZNEJ 

1. Ustalenie wstępnego terminu konsultacji odbywa się  poprzez korespondencję 
mailową. Warunkiem rezerwacji konsultacji jest wpłata 50% ceny konsultacji na konto 
firmy: 21 1020 3974 0000 5902 0378 0251 z dopiskiem:  

„Rezerwacja konsultacji + data i godzina ustalonej konsultacji + nazwisko osoby, któ-
ra będzie brała udział w konsultacji” 

2. Opłata rezerwacyjna zostanie odliczona od kosztów współpracy (rodzaj pakietu 
Podopieczny ustala wspólnie z Dietetykiem w trakcie konsultacji), a faktura na pełną 
kwotę za konsultację / pakiet zostanie wystawiona i wysłana na adres e-mail po 
pierwszej konsultacji.  

3. Odwołanie konsultacji na mniej niż 24h zobowiązuje Podopiecznego do uiszczenia 
opłaty 50% ceny konsultacji. W sytuacji odwołania konsultacji na więcej niż 24h 
przed konsultacją - strony (Podopieczny i Dietetyk) wspólnie ustalają nową datę kon-
sultacji, co nie wymaga dodatkowych opłat. Jeśli konsultacja nie będzie mogła się 
odbyć z powodu Dietetyka, Dietetyk zobowiązuje się do znalezienia najszybszego 
możliwego terminu, dogodnego dla Podopiecznego.  

4. Po ustaleniu terminu konsultacji Podopieczny otrzyma na e-mail kwestionariusz 
żywieniowo-zdrowotny do uzupełnienia, a także informacje na temat sugerowanych 
badań krwi i moczu do wykonania przed pierwszą konsultacją.  

5. Podopieczny zobowiązuje się dostarczyć na adres e-mail Dietetyka uzupełniony 
kwestionariusz żywieniowy oraz aktualne wyniki badań na co najmniej 24h przed 
zaplanowaną konsultacją. Sugerujemy, aby wysyłając nam swoje wyniki badań Po-
dopieczny zakrył swoje dane osobowe i numer pesel. Klauzula poufności dotycząca 
przekazywanych Dietetykowi danych znajduje się w kwestionariuszu żywieniowym. 

6. Od momentu rozpoczęcia współpracy kontakt między Podopiecznym a Dietety-
kiem odbywa się wyłącznie za pośrednictwem wiadomości e-mail, chyba że na 
pierwszej konsultacji zostanie wspólnie wybrana inna droga komunikacji, np. Whats-
App. Dietetyk nie odpowiada na pytania dotyczące współpracy dietetycznej, diety i 
zaleceń przez Instagram czy Messenger, o ile taka droga komunikacji nie zostanie 
ustalona podczas pierwszej konsultacji.  

7. Dietetyk zobowiązuje się odpisać w ciągu 48h od otrzymania wiadomości (w 
dni robocze), chyba że wspólnie z Podopiecznym ustalą inaczej lub gdy warunki wy-
kupionego pakietu są inne. Częstotliwość komunikacji jest uzależniona od rodzaju 
wykupionego pakietu.  



8. Od momentu wysłania przez dietetyka wiadomości e-mail z zaleceniami 
(po pierwszej konsultacji), całość komunikacji mailowej kontynuujmy w jed-
nym wątku, tj. poprzez opcję „ODPOWIEDZ”, a nie poprzez utworzenie nowe-
go maila. Pomoże to zachować porządek w korespondencji i niezbędne materiały w 
jednym miejscu.  

9. Wstępny termin konsultacji kontrolnej zostaje ustalony na pierwszej konsultacji, 
konsultacja kontrolna nie wymaga wpłaty zaliczki. Konsultacja kontrolna zostanie po-
twierdzona przez Dietetyka na tydzień przed ustaloną na wcześniejszej konsultacji 
datą. Przełożenie konsultacji kontrolnej jest możliwe za porozumieniem Stron. Podo-
pieczny, który nie zarezerwuje terminu na wcześniejszej konsultacji musi liczyć się z 
tym, że okres oczekiwania na konsultację może się wydłużyć. 

10. Dietetyk odpowiada za zalecenia, ale nie za sposób, w jaki podopieczny się do 
nich stosuje. Dietetycy zespołu Forma na życie zapewniają, że zalecenia żywienio-
wo-zdrowotne zostaną przygotowane w oparciu o aktualną wiedzę naukową. 
Pomimo wszelkich starań nad wysoką jakością wykonanej usługi, dietetyk nie ponosi 
odpowiedzialności za rezultat zastosowanych zaleceń dietetycznych, który uzależnio-
ny jest od sumiennego stosowania się do programu poprzez klienta oraz nieprzewi-
dzianych czynników zewnętrznych, uniemożliwiających zastosowanie się całkowicie 
do zaleceń. W przypadku wszelkich wątpliwości co do zaleceń zaproponowanych 
przez specjalistów zespołu Forma na życie - prosimy o kontakt w celu ich wyjaśnie-
nia.  

11. Komunikacja oparta na wzajemnym szacunku jest dla nas priorytetem - dba-
my o język komunikacji i tego samego oczekujemy od naszych Podopiecznych. W 
razie jakichkolwiek niejasności prosimy o kontakt mailowy - zawsze chętnie wszystko 
wyjaśnimy :-) 

12. Należy pamiętać, że konsultacja dietetyczna nie zastąpi konsultacji lekarskiej. 

Decyzja o podjęciu współpracy jest jednoznaczna z zaakceptowaniem regulami-
nu współpracy.  

Dziękujemy za zaufanie!  

Zespół Dietetyków „Forma na Życie!”


