
ASRAM Jógaközpont – 200 órás 3in1 JÓGAOKTATÓ KÉPZÉS  2021. júl.22-től 
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI, RÉSZVÉTELI, 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 képzést az amerikai Yoga Alliance regisztrálta. A képzés végén a sikeres vizsga után egy 
magyar és egy angol nyelvű tanúsítványt adunk. (www.yogaalliance.org)  
 
A szervező 200 órás 3in1 Jógaoktató képzést szervez. A sikeres vizsga egyik feltétele 20 vagy 30 további jógaórán való 
hospitálás saját költségen (20 db 1,5 órás vagy 30 db 1 órás). A szervező a sikeres vizsga teljesítése esetén a stúdió 
magyar nyelvű „Tanúsítvány 200 órás Hatha-Gerinc-Női jógaoktató ” tanúsítványát adja át a résztvevőnek, valamint  200 
órás angol nyelvű Hatha Yoga bizonyítványát az Amerikai Yoga Alliance-tól. A szervező a képzést minimum 10, maximum 
18 fővel tartja meg, 10 fő alatti létszám esetén (bár ilyen alacsony létszám ritkán fordul elő) a teljes részvételi díjat 
visszatéríti a lemondástól számított 2 héten belül vagy igény szerint a befizetett összeg átütemezhető a következő 
képzésre.  
 
A COVID-helyzetre való tekintettel a szervező fenntartja magának a jogot (ha a körülmények úgy kívánják) néhány képzési 
nap időpontjának megváltoztatására, illetve online oktatási napok beiktatására. 
 
Tanfolyamdíj variációk: (az árak 27% Áfát tartalmaznak)  

 
Személyesen részvétel: 
 
A/ Korai regisztrációs ár: 279.000 Ft – 2021. jún. 30-ig 

Feltétel: a teljes tanfolyamdíj előre befizetése 2021. jún. 30-ig 
A jelentkezést követően 3 munkanapon belül kell beérkeznie a teljes összegnek, akkor válik teljessé a regisztráció. Jún. 30 
után érkezett befizetéseknél automatikusan a középidős regisztrációs ár lesz érvényes.  
 
B/ Középidős regisztrációs ár: 299.000 Ft – júl.7-ig 

Feltétel: A teljes tanfolyamdíj beérkezése, legkésőbb 2021. júl.7-ig 
A jelentkezést követően 3 munkanapon belül kell beérkeznie a teljes összegnek, akkor válik teljessé a regisztráció. Júl.7. 
után érkezett befizetéseknél automatikusan a késői regisztrációs ár lesz érvényes.  
 
C/ Késői regisztrációs ár: 320.000 Ft – júl. 21-ig 

Feltétel: A teljes tanfolyamdíj beérkezése, legkésőbb 2021. júl.21-ig 
A jelentkezést követően 3 munkanapon belül kell beérkeznie a teljes összegnek (de legkésőbb a tanfolyamkezdés előtti 
nap reggeléig), akkor válik teljessé a regisztráció. 
 
Csak online résztvevő esetén (jelentkezéskor tudod eldönteni, utólag nem lehet) a mindenkori aktuális árakból 
40.000 ft online kedvezményt biztosítunk. Ebben az esetben a jegyzetet csak online, pdf formában adjuk át. 

 
Egyéb költségek a tanfolyammal kapcsolatban:  

- A tanfolyam díja tartalmazza a jegyzet árát.  
- Fakultatív díjak: A hétvégéken a stúdióban alvás díja 2000 Ft/éjszaka (jógamatracon); A pótvizsgadíj vagy 
vizsgahalasztás díja, tantárgyanként 5000 Ft. A pótvizsga max.1 éven belül tehető le. Hiányzás esetén, magánóra 
keretében kell pótolni a tananyagot, 15.000 Ft/alkalom pótdíj megfizetésével. 
- A késés nem megengedett.  
 
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 60 nappal történik a lemondás, a befizetett összegből 10% 

adminisztrációs díj kerül levonásra, a fennmaradó összeg visszajár. 
2. Ha a tanfolyamkezdés előtt 40-59 nappal történik a lemondás, a befizetett összegből 30% adminisztrációs 

díj kerül levonásra, a fennmaradó összeg visszajár. 
3. Ha a tanfolyamkezdés előtt 30-39 nappal történik a lemondás, a befizetett összegből 40% adminisztrációs 

díj kerül levonásra, a fennmaradó összeg visszajár. 
4. Ha a tanfolyamkezdés előtt 29-15 napon belül történik a lemondás, a befizetett összegből 50% 

adminisztrációs díj kerül levonásra, a fennmaradó összeg visszajár. 
5. Ha a tanfolyamkezdés előtt 0-14 napon belül történik a lemondás, nem áll módunkban a befizetett 

összeget visszatéríteni. 
6. Ha a tanfolyam megkezdése után a résztvevő félbehagyja a tanfolyamot, vagy nem jelenik meg a kezdéskor, 

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 képzésen készített fotókat és videókat a szervező 
marketing célokra korlátlan ideig felhasználja.  
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