ASRAM Jógaközpont – VINYASA FLOW JÓGA OKTATÓI TANFOLYAM
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI, FIZETÉSI és LEMONDÁSI FELTÉTELEK:
(Kérjük, ezt a lapot aláírva és beszkennelve a jelentkezési lappal együtt eljuttatni az info@jogakozpont.hu címre. Az
eredeti példányt kérjük postán visszaküldeni: Asram Jógaközpont 1136 Budapest Tátra u. 5/B)
A tanfolyam szervezője az ASRAM Jógaközpont üzemeltetője, a Yoga Room Kft. (székhelye: 1034 Bp. Viador utca 18. Adószám:
24698720-2-41)
A képzést az amerikai Yoga Alliance regisztrálta. A képzés végén a sikeres vizsga után egy magyar és egy angol nyelvű
tanúsítványt adunk.
A szervező 24 napos vinyasa flow jóga oktatóképzést szervez. A sikeres vizsga egyik feltétele 15 jógaórán való hospitálás (az ASRAM
Jógastúdiókban 30% kedvezménnyel). A szervező a sikeres írásbeli, gyakorlati vizsga teljesítése, és sikeres próbaóra tartás esetén a
stúdió kétnyelvű „Vinyasa flow jóga oktatói tanúsítványát” adja át a résztvevőnek. A szervező a képzést minimum 15, maximum 22 fővel
tartja meg, 15 fő alatti létszám esetén (bár ilyen alacsony létszám eddig még nem fordult elő) a teljes részvételi díjat visszatéríti a
lemondástól számított 1-2 héten belül vagy igény szerint a befizetett összeg átütemezhető a következő képzésre.
Áfás számla igény bejelentés előre
Résztvevő vállalja, hogy Áfás számla igényét előre jelzi szervezőnek a következő módon: utalásnál a közleménybe beírja a számlázási
nevét vagy cégnevét és címét; készpénzes befizetésnél pedig a recepciósnak szól a befizetés előtt. A tanfolyami díjak kizárólag utalással
vagy készpénzes befizetéssel rendezhetők, bankkártyát nem tudunk elfogadni. Utólag számlacímen változtatni nem áll módunkban.
Kérjük, amennyiben készpénzt fizet be és nem igényelt áfás számlát, feltétlenül őrizze meg nyugtáját, mert csak ezzel áll módunkban
bármilyen visszatérítést nyújtani esetleges lemondás esetén. Szükség esetén az átutalás után a számlát e-mailben is át tudjuk küldeni,
más esetben a tanfolyamkezdéskor adjuk a résztvevők kezébe.

Tanfolyamdíj variációk: (az árak 27% Áfát tartalmaznak)
A/ Korai regisztrációs ár: 345.000 Ft /2018. máj. 18-ig 100% befizetve/
2 részletben fizethető: elbeszélgetéskor 70.000 Ft jelentkezési díj, majd 275.000 Ft máj. 18-ig.
Ha késve érkezne a befizetés, automatikusan a késői regisztrációs ár lesz érvényes.
B/ Késői regisztrációs ár: 365.000 Ft /2018. jún. 23-ig 100% befizetve/
2 részletben fizethető: elbeszélgetéskor 70.000 Ft jelentkezési díj, tanfolyamkezdés előtt 1 héttel: 295.000 Ft
C/ Félidős részletfizetés: 395.000 Ft
3 részlet: elbeszélgetéskor: 70.000 Ft jelentkezési díj; 127.500 Ft tanfolyamkezdés előtt 1 héttel, majd 197.500 Ft a képzés 11. napján.
Amennyiben a vizsga napján még fennáll tandíjtartozás, a résztvevő nem bocsátható vizsgára, később csak pótvizsga díj ellenében
vizsgázhat.
D/ Részletfizetős ár: 415.000 Ft
Részletek: helyfoglaló 70.000 Ft jelentkezési díj elbeszélgetéskor, a képzés első 20 napjának minden páratlan napján 34.500 Ft.
Amennyiben a vizsga napján még fennáll tandíjtartozás, a résztvevő nem bocsátható vizsgára, később csak pótvizsga díj ellenében
vizsgázhat.
Egyéb költségek a tanfolyammal kapcsolatban:
- Kötelező olvasmányok, segédeszközök: Iyengar: Jóga új megvilágításban c. könyv.
- Fakultatív díjak:- közös ebéd díja (vegetáriánus főétel + desszert); A hétvégéken a stúdióban alvás díja 1500 ft/éjszaka (jógamatracon);
A tanfolyam díja tartalmazza a vizsgadíjat. A pótvizsgadíj vagy vizsgahalasztás díja, tantárgyanként 5000 ft. A pótvizsga max. 1 éven
belül tehető le!; Visszacsatlakozási díj az előző tanfolyamról: 30.000 Ft
- Váratlan események (betegség, baleset, stb.) esetén maximum 4 napot lehet hiányozni a képzésből. Hiányzás esetén, hiányzott
naponként egy magánórát kell venni a résztvevőnek, hogy folytathassa tanulmányait és ne maradjon le. Ennek díja 13.000,- Ft /90 perc.
Ha több, mint háromszor több mint 15 percet késel, be kell pótolnod az elmulasztott időt, a képzés vezetőjével egyeztetve!

Lemondási feltételek
A jelentkezési díj az első befizetett tandíjrészlet.
Az esetleges visszatérítések átfutási ideje 2 hét. Az alábbiakban naptári napok szerepelnek. A lemondást minden esetben csak írásban
lehet megtenni: az iroda@jogakozpont.hu címen.
1. Ha a tanfolyamkezdés előtt 60-90 nappal történik a lemondás, a teljes befizetett összeg visszajár.
2. Ha a tanfolyamkezdés előtt 2-59 nappal történik a lemondás, a befizetett jelentkezési díj nem jár vissza, a fennmaradó összeg
visszajár.
3. Ha a tanfolyamkezdés előtt 0-1 nappal történik a lemondás, vagy a jelentkező nem mondja le a részvételt, csak nem jön el, a
befizetett részvételi díj nem jár vissza, annak teljes összege a szervezőt illeti meg.
4. Ha a tanfolyam megkezdése után a résztvevő félbehagyja a tanfolyamot, a befizetett tandíj nem jár vissza, annak teljes összege a
képzés szervezőjét illeti. A résztvevő a következő tanfolyamon folytathatja tanulmányait, az addig befizetett tandíj beszámításával.(30.000
Ft visszacsatlakozási díj befizetése esetén.)
5. A befizetett jelentkezési és tanfolyami díj legkésőbb a következő tanfolyamra vihető át a fentiek függvényében, utána érvényét veszíti a
lehetőség és a fennmaradó tandíj nem használható fel másra.

A fizetési feltételek közül a választásom (kérjük, karikázd be): A / B / C / D
Jelentkezem a tanfolyamra és elfogadom a fenti általános szerződési, fizetési és lemondási feltételeket. Saját
felelősségemre veszek részt a tanfolyamon és minden egészségügyi problémámról tájékoztatom a tanfolyam vezetőjét, az
ő útmutatásait a gyakorlások során betartom.
Dátum: ……………………

Név nyomtatott: ……………………………… Aláírás: ………………………………….
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