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ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI, FIZETÉSI és LEMONDÁSI FELTÉTELEK:  
-A NAV 2017.07.11-én kelt állásfoglalása alapján -  
 
Az alábbi feltételeket elektronikus jelentkezésemmel egy időben elfogadtam.  
 
A tanfolyam szervezője az ASRAM Jógaközpont üzemeltetője, a Yoga Room Kft. (székhelye: 1034 Bp. Viador utca 18. Adószám: 24698720-2-41) 
 
A szervező 10 napos gyermekjóga oktatóképzést szervez. A részvétel feltétele min. 30 felnőtt jógaóra látogatása legkésőbb a képzés végéig (a 
résztvevő saját költségén), illetve 10 gyermekjóga órán való hospitálás (akár online órákon is, akár felvett jógavideók megtekintése is 
beleszámítható) , a képzést megelőző hónaptól). A szervező a sikeres írásbeli, gyakorlati vizsga teljesítése, és sikeres vizsgafilm készítése esetén 
a stúdió kétnyelvű „Gyermekjóga oktatói tanúsítványát” és angol nyelvű gyermekjóga Yoga Alliance tanúsítványát, illetve végzett pedagógus 
esetén 120 órás pedagógus továbbképző tanúsítványát adja át a résztvevőnek. A szervező a képzést minimum 10, maximum 32 fővel tartja meg, 
10 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. 
 
 
Tanfolyamdíj variációk: (az alábbi tanfolyamdíjak bruttó árak, mentesek az Áfa alól)  
Törvényi hivatkozás: az Áfa tv.85. § (1) bekezdés j) pontja, a 85. § (2) bekezdés b) pontja, és a 85. § (3) bekezdés alapján 
 
Korai kedvezményes ár – 2020. szeptember 23- ig 
A tanfolyam teljes díja ez esetben: 147.000 Ft, melyet lehet 1 vagy 2 részletben befizetni. 
 
2 részletben fizetendő:  
1. rész: jelentkezést követően 3 munkanapon belül esedékes a jelentkezési díj: 30.000 Ft, mely már része a teljes tanfolyami díjnak, ez biztosítja a 
résztvevő helyét a tanfolyamon, amennyiben ez nem érkezik be, a jelentkezés legkésőbb 1 hét múlva automatikusan törlődik. A tanfolyam második 
részletének: 117.000 Ft-nak legkésőbb szeptember 23-ig kell beérkezni. Ha ez nem történik meg, automatikusan a normál ár lép érvénybe. 
 
Normál ár – 2020. szeptember 24-től  
A tanfolyam teljes díja ez esetben: 167.000 Ft, melyet lehet 1 vagy 2 részletben is fizetni.  
1. rész: a jelentkezést követően 4 munkanapon belül esedékes a jelentkezési díj: 30.000 Ft, mely már része a teljes tanfolyami díjnak, ez 
biztosítja a résztvevő helyét a tanfolyamon, amennyiben ez nem érkezik be, a jelentkezés legkésőbb 1 hét múlva automatikusan törlődik. A 
fennmaradó 137.000 Ft legkésőbb 2020. október 16-ig fizetendő be.  
 
Egyéb költségek a tanfolyammal kapcsolatban:  
- Kötelező olvasmányok (2-3 könyv), segédeszközök, ezekről külön tájékoztatást adunk e-mailben. 
- Vidékieknek a hétvégéken a stúdióban alvás díja 2000 Ft/éjszaka (jógamatracon).  
- A tanfolyam díja tartalmazza a vizsgadíjat. A pótvizsgadíj vagy vizsgahalasztás díja 12.700 Ft, A pótvizsga max. 1 éven belül tehető le! 
- Hospitálás költsége stúdiónkban vagy más helyeken (1./ alapozó 30 alkalom felnőtt jóga 2./ 8 alkalom gyermekjóga) 
 
Lemondási feltételek  
A jelentkezési díj az első befizetett tandíjrészlet, amely 30.000 Ft.  
Az esetleges visszatérítések átfutási ideje kb. 2 hét. Az alábbiakban naptári napok szerepelnek. A lemondást minden esetben csak írásban lehet 
megtenni: az iroda@jogakozpont.hu címen. Minden lemondást visszaigazolunk email-ben. 
 
1. Ha a tanfolyamkezdés előtt több, mint 90 nappal történik a lemondás, a teljes befizetett összeg visszajár, 8000 Ft adminisztrációs díj 

levonásával.  
2. Ha a tanfolyamkezdés előtt 30-89 nappal történik a lemondás, a befizetett összegből 15.000 Ft adminisztrációs díj kerül levonásra.  
3. Ha a tanfolyamkezdés előtt 0-29 napon belül történik a lemondás, a befizetett összegből 30.000 Ft adminisztrációs díj kerül levonásra.   
4. Ha a tanfolyam megkezdése után a résztvevő félbehagyja a tanfolyamot, a befizetett tandíj nem jár vissza, annak teljes összege a képzés 
szervezőjét illeti.   
 
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. Hozzájárulok, hogy a tanfolyamon készült fotókat és videókat a szervező saját marketing 
céljaira felhasználja. 
 
 
Név nyomtatott: ……………………………………….  Aláírás: ……………………………………….. 


