Koulutuksen ehdot ja säännöt
Läsnäolo ja tehtävien suorittaminen
Koulutustodistuksen saaminen edellyttää 100% osallistumista sekä 100% kotitehtävien suorittamista.
Koulutus sisältää tietyn määrän joogaharjoituskertoja ja tuntitarkkailuja, jotka suoritetaan Pop Up -studion
tunneilla koulutuksen ulkopuolella. Oppilaan ei ole pakko harjoitella jokaisella asanatunnilla
koulutuspäivinä, mutta oppilaan on oltava paikalla tarkkailemassa tuntia. Kansainvälisten
huippuopettajien takia koulutusmateriaalin ja luentojen kieli on englanti. Suomenkieliset kouluttajat
auttavat tarvittaessa suomentamisessa. Kotitehtävät, opetusharjoittelun sekä -kokeen voi suorittaa
suomeksi tai englanniksi.
Yleiset vaatimukset
Olen lukenut ja hyväksyn kaikki koulutuksen vaatimukset, kuten läsnäolo- ja harjoitteluvaatimukset.
Ymmärrän, että annetut tehtävät tulee olla suoritettuna todistuksen saamiseksi. Samoin poissaolot
korvataan erikseen sovitulla tavalla, josta mahdollisesti koituvat lisäkustannukset tulee oppilaan
maksettavaksi (poikkeuksena hätätilanteet, jotka arvioidaan tilannekohtaisesti). Ymmärrän, että koulutus
edellyttää sitoutumista niin ajallisesti kuin henkisestikin, ja että ISHTA Yoga pidättää oikeuden poistaa
vastuuttomasti tai epäammattimaisesti käyttäytyvä henkilö koulutuksesta. Tällainen tilanne ei välttämättä
oikeuta maksuhyvitykseen.
Maksu
•

Koulutuksen super early bird -hinta on 3390€, early bird -hinta 3690€ ja normaali hinta on
3990€.

•

Varausmaksu 500€ varmistaa paikan koulutuksessa ja se maksetaan heti koulutukseen
hyväksymisen yhteydessä. Varausmaksua ei palauteta. Hinnat sisältävät arvonlisäveron
24%.

•

Koulutukseen hyväksymisestä ilmoitetaan sähköpostitse.

•

Early Bird –hinta varmistuu ilmoittautumalla koulutukseen ja maksamalla varausmaksun
30.11.2018 (super early bird) tai 28.2.2018 (early bird) mennessä. Koulutus tulee olla
maksettuna kokonaisuudessaan yksi kuukausi aiemmin, eli viimeistään 15.6.2019.

Maksu- ja hyvitysehdot
• Varausmaksu suoritetaan koulutukseen hyväksymisen yhteydessä. Koulutus on
maksettava kokonaisuudessaan 15.6.2019 mennessä.
• Maksuhyvityksiä tai poissaoloja ei voida antaa sairauden tai perhe-esteiden vuoksi.
Korvaavat oppitunnit voidaan järjestää koulutuksen poissaolokäytännön mukaisesti
(saattaa sisältää lisämaksun).
• Parhaan laadun takaamiseksi koulutukseen saapuu huippuopettajia ulkomailta. Heidän
mukanaolonsa on varmistettu jo hyvissä ajoin etukäteen, ja poissaolevista oppilaista
huolimatta ISHTA Yoga on sitoutunut maksamaan heidän ajastaan ja korvaamaan
matkustuskulut.
• ISHTA Yoga pidättää oikeuden peruuttaa oppitunteja tai koulutuksen missä tahansa
vaiheessa täyttä hyvitystä vastaan.
• ISHTA Yoga pidättää oikeuden muutoksiin.
Hakemuksen lähettäminen
Lähetä täytetty hakemus sähköpostitse osoitteeseen info@ishtayoga.fi
Hakemus arvioidaan ja ilmoitus koulutukseen hyväksymisestä tulee sähköpostitse.
Lisätietoja koulutuksesta tai hakemuksesta sähköpostitse.

www.ishtayoga.fi

