DARK
Retreat
KABINA
PRAVIDLA
Fungování
Pro využívání Dark kabiny se prosím seznamte s následujícími pokyny a neváhejte dorazit na běžný osobní retreat nebo na ústraní
ve tmě.
Rezervace a připomínky ohledně technického provozu domku adresujte gekovi (phendeling@dzogchen.cz).
S dalšími náměty, připomínkami nebo stížnostmi (vyjma technického provozu) je možno se obracet na červený gakyil
(red@dzogchen.cz).

Ceny a rezervace
cena za 1 noc pro členy
nepříspívající na Phedneling

250 Kč

přispívající částečně

200 Kč

přispívající maximálně

150 Kč

cena za 1 noc pro nečleny (s transmisí)
nepříspívající na Phedneling

500 Kč

přispívající částečně

400 Kč

přispívající maximálně

300 Kč

pro nečleny bez transmise pobyt není možný

Strono podmínky
Při objednání pobytu zaplatíte rezervační poplatek ve výši 50% objednané doby, který je poté použit na úhradu pobytu. V případě,
že by rezervace byla zrušena více než 14 dní před nástupem k pobytu, poplatek se vrací. Při zrušení rezervace méně než 14 dní před
nástupem, poplatek propadá.
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Strava na ústraní ve tmě a úklid domku
Jídlo vám při ústraní ve tmě může vařit a nosit jiný praktikující, který bude v Phendelingu. Pokud takovou možnost nemáte, můžete se
před zarezervováním pobytu zeptat geka, jestli bude mít čas vám asistovat. V takovém případě máte dvě možnosti:
1)

Strava včetně nákupu potravin + služba geka a vaření

250 Kč / den

2)

Služba geka, vaření z dodaných surovin (přivezených účastníkem)

150 Kč / den

3)

Závěrečný úklid (pokud neudělá účastník)

300 Kč

Průběh pobytu
Před pobytem ve tmě podepíšete četné prohlášení a geko vám ukáže, jak domek funguje. Doporučujeme začít a ukončit retreat ve
tmě po setmění (dle roční doby 18-22 hodin). Po ukončení praxe následuje “volný” den pro postupný odchod a sbalení praktikujícího
a pro úklid. Následující nájemník může začít své ústraní v tento den po setmění.
Standardní doba pobytu ve tmě je několik dní, maximální doba pobytu týden. Delší ústraní ve tmě závisí na dohodě. V době konání
skupinových retreatů v Phendelingu nebude pobyt v domku nabízen.
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