
ASRAM Jógaközpont – NŐI JÓGA OKTATÓI KÉPZÉS 2020. augusztus 21-től 
 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI, FIZETÉSI és LEMONDÁSI FELTÉTELEK:  
 
 

 
A tanfolyam szervezője az ASRAM Jógaközpont üzemeltetője, a Yoga Room Kft. (székhelye: 1034 Bp. Viador utca 18. Adószám: 24698720-2-41)  
 
A szervező 8 napos női jóga oktatói képzést szervez. A részvétel feltétele min. 12 jógaóra látogatása (jógatapasztalat szerzése végett) legkésőbb a 
képzés végéig, a résztvevő saját költségén. (Az ASRAM Jógastúdiókban 30% kedvezménnyel vehet részt az órákon az előleg befizetése után, a 
képzést megelőző hónaptól). A szervező a sikeres elméleti és gyakorlati vizsga és a teljes képzés elvégzése esetén „Női jóga oktatói képzés” 
tanúsítványát csak 200 órás oktatóképzést végzett résztvevőknek és végzett gerincjóga oktatóknak tudja átadni. Alapvégzettség nélküli résztvevők 
egy „igazolást” kapnak a részvételről. A szervező a képzést minimum 10, maximum 18 fővel tartja meg, 10 fő alatti létszám esetén a teljes részvételi 
díjat visszatéríti a lemondástól számított 1-2 héten belül vagy igény szerint a befizetett összeg átütemezhető a következő képzésre.  
 

A tanfolyamdíj fizetési módja:átutalás vagy bankkártyás fizetés 
 
Tanfolyamdíj variációk: (az árak 27% Áfát tartalmaznak)  
 
 

Korai kedvezményes ár: 140.000 Ft – július 21-ig  
A jelentkezést követően 3 munkanapon belül kérjük a részvételi díj befizetését, ezáltal válik teljessé a regisztráció. Ha ez nem történik meg, 
automatikusan törlődik a jelentkezés. 
 
 

Normál ár: 150.000 Ft – július 22-től   
A jelentkezést követően 3 munkanapon belül kérjük a részvételi díj befizetését, ezáltal válik teljessé a regisztráció. Ha ez nem történik meg, 
automatikusan törlődik a jelentkezés. 
 
 
 
Egyéb költségek a tanfolyammal kapcsolatban:  
- Kötelező olvasmányok, segédeszközök: a stúdió jegyzetének árát tartalmazza a tandíj. 
- A hétvégéken a stúdióban alvás díja 2000 Ft/éjszaka (jógamatracon). A tanfolyam díja tartalmazza a vizsgadíjat. A pótvizsgadíj vagy 
vizsgahalasztás díja 5000 Ft, A pótvizsga max. 1 éven belül tehető le!  
 
 
 

Lemondási feltételek  
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, 8.000 Ft adminisztrációs díj levonásával. 
2. Ha a tanfolyamkezdés előtt 45-89 nappal történik a lemondás, a befizetett összegből 15.000 Ft adminisztrációs díj kerül levonásra. 
3. Ha a tanfolyamkezdés előtt 0-44 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. 
 
 
Dátum: …………………………….  Név nyomtatott: ……………………………………….  Aláírás: ……………………………………….. 


