
Termeni și Condiții generale 

Program Transformațional de Evoluţie Personală & Coaching NLP 


YOU FIRST© - Ediția 2018 

1. Intervalul de desfășurare a programului YOU FIRST© 

Ediția 2018 a programului YOU FIRST© se va desfășura în perioada 06.10.2018-17.11.2018. 

Datele și intervalele orare la care vor avea loc atelierele de lucru sunt următoarele:


• Sâmbătă, 6 Octombrie 2018, orele 11:00-13:30

• Duminică, 7 Octombrie 2018, orele 14:00-16:30

• Sâmbătă, 13 Octombrie 2018, orele 11:00-13:30

• Duminică, 14 Octombrie 2018, orele 14:00-16:30

• Sâmbătă, 27 Octombrie 2018, orele 11:00-13:30

• Sâmbătă, 3 Noiembrie 2018, orele 11:00-13:30

• Sâmbătă, 10 Noiembrie 2018, orele 11:00-13:30

• Sâmbătă, 17 Noiembrie 2018, orele 11:00-13:30


2. Înscrierea în programul YOU FIRST© Ediția 2018 

Locurile disponibile pentru intervalul menționat anterior este de 20. Acestea se vor ocupa în ordinea 
confirmării ferme a înscrierii, iar această confirmare se va face în baza achitării prețului pachetului 
achiziționat în baza ofertei publicate pe site-ul joy4success.com.


Plata se va face în contul bancar RO95INGB0000999904984904 – ING Bank Sucursala Bucureşti, prin card 
sau transfer bancar, pentru pachetul achiziționat.

Se va elibera factură fiscală pentru fiecare pachet achiziționat, pe baza datelor de facturare comunicate de 
către persoana care achziționează pachetul respectiv.


*În cazul plăților eșalonate, avansul minim pentru confirmarea înscrierii este de 600 lei, iar data limită pentru 
achitarea prețului total al pachetului este 03.10.2018. În cazul neachitării întregii sume înainte de data 
primului atelier de lucru, încrierea în program nu poate fi validată. În acest caz, participantul va putea 
solicita restituirea eventualelor tranșe achitate inițial, dacă această solicitare se face până la data de 
15.09.2018. 


**În situația în care participantul nu mai poate urma programul din motive obiective și solicită restituirea 
sumelor achitate la înscriere până la data de 15.09.2018, din suma încasată inițial se va reține valoare 
bonusurilor menționate conform ofertelor pentru fiecare pachet al programului.


3. Modalitatea de desfășurare a atelierelor de lucru din cadrul programului 

Atelierele de lucru se vor desfășura exlusiv online. Fiecare participant va primi un link de acces personalizat, 
prin intermediul căruia va avea acces la evenimentul online creat pentru fiecare interval de desfășurare a 
atelierelor de lucru.


Pentru ca experiența participării la aceste ateliere să fie optimă, și având în vedere că atelierele de lucru 
sunt interactive, participanții se vor asigura că la datele și orele menționate mai sus vor dispune de: acces la 
Internet, dispozitiv (laptop, tabletă, telefon mobil, etc.) funcțional audio-video.


Eventuale disfuncționalități ale acestor echipamente reprezintă răspunderea exclusivă a fiecărui participant 
la program.


http://joy4success.com


4. Teme abordate 

Tematica atelierelor din YOU FIRST© este:

1. Imaginea de sine – Care este „povestea” ta?…

2. Valorile personale – Ce este important pentru tine în viaţă?

3. Limitele personale – Convingeri, tipare mentale şi emoţionale limitative. Identificare & transformare

4. Misiunea personală & Cariera – Identitatea profesională: JOB – CARIERĂ – VOCAȚIE

5. Armonia în relaţii (I) – Relaţia de cuplu. Cine sunt „EU” & „TU” pentru fiecare dintre „NOI”?

6. Armonia în relaţii (II) – Relaţiile sociale & profesionale. Cum îți definești imaginea publică și rolul la job & 

în societate?

7. Iubirea de sine şi exprimarea identităţii spirituale – Relația cu Sinele. TU – Esența Divină 

8. Viaţa plenară. – Cum integrezi și armonizezi valorile tale în domeniile importante din viața ta?


4. Materilalele suport 

Fiecărui participant i se vor pune la dispoziție materiale suport și fișe de lucru pe perioada programului.

Acestea sunt supuse reglementărilor în vigoare referitoare la dreptul de proprietate intelectuală și nu pot fi 
reproduse sau înstrăinate fără acordul prealabil explicit al fondatorului programului YOU FIRST©.


5. Bonusurile 
Bonusurile incluse corespunzătoare fiecărui pachet din program conform ofertei afișate pe site-ul 
joy4success.com sunt disponibile participanților din momentul confirmării ferme a înscrierii în programul 
YOU FIRST©.


Pentru sesiunile de coaching individual oferite ca bonus conform ofertei publicate pe site-ul 
joy4success.com, programările se vor face pentru intervale agreate de comun acord între Coach și fiecare 
participant. Acestea se pot derula față-în-față în București, telefonic sau online (prin skype, whatsapp sau 
hangouts)


6. Confidențialitate și alte clauze 

Prin înscrierea în program, atât participanții, cât și facilitatorul își asumă asigurarea desfășurării tuturor 
atelierelor de lucru în condiții care respectă normele de respect, etică, morală și confidențialitate și nu vor 
divulga niciunui terț informații de natură confidențială din cadrul programului.


Fiecare participant va primi la înscrierea în program, acordul scris care va conține prevederile detaliate 
privind colaborarea individuală pe parcursul acestei ediții a programului. Termenii de față sunt parte 
integrantă din acest acord.


Părțile implicate acceptă că rezultatele fiecărei sesiuni şi ale programului în ansamblu sunt dependente de 
modul în care participantul înţelege, selectează şi reţine întrebările, instrumentele şi rmetodele semnificative 
pentru el, precum şi de modul în care exersează şi aplică el în viaţa sa cotidiană soluţiile descoperite sau 
create în cadrul programului. 


De asemenea, Părţile acceptă că evoluţiile vor fi consecința sinergiei efectelor acestui program cu efectele 
altor acţiuni ale fiecărui participant şi că schimbările de profunzime au nevoie de timp pentru a se produce 
şi stabiliza, astfel încât unele rezultate pot apărea sau deveni pregnante doar după încheierea programului. 
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Organizatorii nu pot controla nici posibilele interpretări distorsionate, nici obişnuinţa sau voinţa 
participanților de a acţiona într-un fel sau altul şi nici posibilele influenţe exercitate de terţi sau de situațiile 
specifice de viaţă. 


Astfel, fiecare parte acceptă că singurul responsabil pentru acţiunile sale în timpul derulării acestui program 
şi după încheierea sa este însuși fiecare participant.
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