
 Dietetyk kliniczny mgr Anna Sołyga 
Tel: 881 411 493, wkrecsiewzdrowie@gmail.com 

REGULAMIN – „Wkręć się w zdrowie Anna Sołyga” 

 

§ 1 Informacje ogólne 

1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług dietetycznych. Dietetyk Anna Sołyga jest usługodawcą i 
świadczy usługi w zakresie dietetyki.  

2. Usługi świadczone przez dietetyka dotyczą oferty przedstawionej na stronie internetowej 
www.wkrecsiewzdrowie.pl/oferta oraz w gabinecie dietetycznym przy ul. Waryńskiego 30 45-047 Opole oraz 
przy ul. Wrzosowej 2a 63-500 Ostrzeszów. Warunkiem skorzystania z usług oferowanych przez usługodawcę jest 
zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu i akceptacja wszystkich jego punktów oraz zobowiązania się do 
opłacenia kosztu usługi zgodnie z cennikiem. 

3. Opłata za usługę określana jest na podstawie cennika zamieszczonego na stronie 
www.wkrecsiewzdrowie.pl/oferta oraz w gabinecie. W przypadku zmiany regulaminu lub cenników jego 
doręczenie pacjentowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronie 
www.wkrecsiewzdrowie.pl/stosownych zmian. Korzystanie z usług przez Pacjenta po wprowadzeniu zmian jest 
równoznaczne z ich akceptacją. Regulamin świadczenia usług wchodzi w życie z dniem publikacji. 

4. Mgr Anna Sołyga dokłada wszelkich starań, aby zgodnie z aktualną wiedzą jak najlepiej świadczyć dla Państwa 
usługi dietetyczne. Każdy pacjent powinien świadomie przygotować się do konsultacji: przygotować wyniki 
ostatnich badań, ew. wypisy ze szpitala, listę spożywanych leków i suplementów diety. 

5. W szczególnych sytuacjach dietetyk zastrzega sobie prawo do nie podjęcia współpracy, kiedy oczekiwania 
pacjenta nie są do zrealizowania lub zagrażają jego zdrowiu. Dotyczy to również sytuacji gdy pacjent odmawia 
wykonania zleconych badań, a wg dietetyka są one niezbędne do dalszego stosowania diety. 

6. Wszelkie materiały otrzymane od Dietetyka mogą być wykorzystywane przez Pacjenta wyłącznie do jego 
osobistego użytku, bez prawa do ich kopiowania, udostępniania osobom trzecim i rozpowszechniania bez zgody 
Dietetyka. Przekazywanie materiałów osobom trzecim, kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody Dietetyka 
naraża Pacjenta na odpowiedzialność prawną za naruszanie praw autorskich. 

 

§ 2  Umawianie na wizyty, potwierdzanie i odwoływanie wizyt 

1. Wszystkie wizyty odbywają się po wcześniejszej rezerwacji terminu drogą telefoniczną pod numerem telefonu 
+48881411493 lub drogą elektroniczną poprzez e-mail: wkrecsiewzdrowie@gmail.com  

2. Dzień przed wizytą usługodawca potwierdza wizytę drogą elektroniczną lub telefoniczną.  

3. Odwołanie wizyty ze strony dietetyka jak i pacjenta, odbywa się minimum 24 godziny przed wizytą. 

4. Odwołanie wizyty mniej niż 24 godziny przed wizytą wiąże się z: 

a. W przypadku pierwszej wizyty, wizyty kontrolnej - opłatą + 50% przy kolejnej wizycie. 

b. W przypadku pacjentów z wykupionym pakietem utratą jednej wizyty z pakietu. 

 

§ 3 Konsultacje, zalecenia żywieniowe oraz jadłospisy  

1. Usługi dietetyczne świadczone są w oparciu o przeprowadzony wywiad żywieniowy oraz chorobowy, wyniki 
najnowszych badań oraz wyniki pomiarów antropometrycznych. Wszystkie informacje na temat swojego zdrowia 
pacjent podaje dobrowolnie. Informacje zawarte w ankiecie są poufne i nie są udostępniane osobom trzecim do 
wglądu.  
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2. Na pierwszą wizytę pacjent powinien przygotować się według zasad opisanych na stronie: 
https://www.wkrecsiewzdrowie.pl/przed-wizyta oraz zabrać ze sobą na wizytę lub wysłać elektronicznie przed 
wizytą uzupełniony dzienniczek żywieniowy dostępny na stronie: https://www.wkrecsiewzdrowie.pl/przed-
wizyta 

3. Gabinet dietetyczny „Wkręć się w zdrowie” nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone na podstawie 
podanych przez pacjenta informacji nieprawdziwych lub niepełnych. Stosowanie zalecanego sposobu odżywiania 
jest dobrowolne i na własną odpowiedzialność pacjenta. Jeżeli mają Państwo wątpliwości co do stosowania 
zalecanej diety lub zaleceń żywieniowych zalecane jest zasięgnięcie opinii swojego lekarza.  

4. Zalecenia żywieniowe i jadłospisy są wysłane drogą elektroniczną w ciągu 7 dni od wizyty. 

 

§ 4  Płatność 

1. Wybrane usługi dietetyczne świadczone w gabinecie są płatne gotówką w tracie wizyty lub przelewem na konto 
firmowe:  Idea Bank: 16 1950 0001 2006 0071 2234 0002 (w terminie 3 dni od wizyty). 

2. Wybrane usługi dietetyczne świadczone online są płatne przed wykonaniem usługi na konto firmowe:  Idea Bank: 
16 1950 0001 2006 0071 2234 0002. 

 

§ 5 Ochrona prywatności 

1. Wszystkie dane podane przez pacjenta będą wykorzystane wyłącznie do realizacji zamówionej usługi i są poufne. 
Dokonanie płatności za usługę oznacza akceptację regulaminu. 

 

§ 6 Prawa autorskie 

Pacjent przyjmuje do wiadomości, że indywidualne zalecenia oraz jadłospisy mają charakter utworu i podlegają 

ochronie przewidzianej ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U.2006 r. nr 90 

poz.631). 

Pacjent nie nabywa majątkowych praw autorskich do jadłospisu oraz zaleceń. Pacjent upoważniony jest jedynie do 

wykorzystywania jadłospisu i zaleceń na własne potrzeby. W związku z powyższym zakazane jest co do całości lub 

części jadłospisu lub zaleceń: 

a) udostępniania i prezentowanie osobom trzecim, za wyjątkiem zgody na upowszechnienie osobom trzecim 

wydanej przez dietetyk Annę Sołygę 

b) publikowanie niezależnie od formy publikacji, za wyjątkiem zgody na upowszechnienie osobom trzecim wydanej 

przez dietetyk Annę Sołygę 

c) kopiowanie, powielanie na potrzebny inne, niż własny użytek za wyjątkiem zgody na upowszechnienie osobom 

trzecim wydanej przez dietetyk Annę Sołygę. 

§ 6 Kontakt 

1. Z firmą Wkręć się w zdrowie Anna Sołyga można skontaktować się telefonicznie pod numerem telefonu: 
881 411 493 lub mailowo: wkrecsiewzdrowie@gmail.com 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuję zasady współpracy z firmą „Wkręć się w zdrowie Anna Sołyga”. 
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