KLAVZULA ODGOVOROSTI

Prihod na individualno srečanje z Matejem Miklavcem predpostavlja, da ste prebrali, razumete in
se strinjate s sledečimi pogoji odgovornosti.
Individualno srečanje z Matejem Miklavcem NI nadomestilo za srečanje z zdravnikom,
psihologom, psihiatrom, pravnikom za namen diagnoze ali zdravljenja. Matej ni zdravnik ali
lincenciran psihoterapevt. Matej ne daje diagnoz in ne zdravi bolezni ali psiholoških stanj ali
predpisuje kakršnokoli zdravilo.
Če mislite, da trpite zaradi zdravstvene ali psihološke motnje, se prosim posvetujte z zdravnikom
ali usposobljenim osebjem. Vabljeni ste, da se tudi o srečanjih z Matejem posvetujete z
zdravnikom ali terapevtom zato, da boste naredili osveščeno odločitev ali je to za vas primerno.
ČE NAMERAVATE NAREDITI SAMOMOR ALI OCENJUJETE, DA STE LAHKO NEVARNI ZASE IN
ZA DRUGE, PROSIM NEMUDOMA POKLIČITE POLICIJO ALI VAŠO LOKALNO ZDRAVSTVENO
URGENTNO ENOTO.
Nikoli ne zanemarjajte zdravniškega mnenja ali odlašajte z obiskom zdravnika kot posledica
česarkoli kar slišite od Mateja ali preberete na njegovih spletnih straneh.
Matej ne odgovarja za zahtevke ali odškodnine in izrecno zavrača kakršnokoli odgovornost
kakršnekoli narave, za kakršnokoli dejanje ali nedelovanje, ki je bilo sprejeto kot rezultat njegovih
srečanj.
Coaching srečanje pomeni poglobljen, iskren, raziskovalen, privaten in zaupen pogovor. Srečanja
niso terapevtske narave. Srečanja omogočajo učečo informativno podporo glede na informacije,
ki jih delite v pogovoru.
V celoti in izključno sami ste odgovorni za vse informacije, ki jih posredujete Mateju, za tolmačenje
in interpretacijo Matejevih besed in dejanj ter za vsa dejanja, ki so posledica ali povezana z vašim
srečanjem z Matejem.
Matej ne garantira in ne jamči za kakšen poseben rezultat na podlagi srečanja in ne obljublja
nobenih rezultatov glede učinkovitosti srečanj.
Uporaba Matejevih storitev je v celoti na lastno odgovornost, brez kakršnekoli garancije, vključno
z nobeno garancijo za informacije, nasvete ali mnenja. Storitve zahtevate po lastni izbiri in z lastno
edinstveno odgovornostjo.
Hvala za razumevanje.
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