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Kedves gyakorló, kérlek olvasd el és tartsd be a következőket: 

 

1. Szállás 

- A jógaközpont szállás- kondiciói nem képezhetik megbeszélés 

tárgyát. Amennyiben nem találod megfelelőnek, a kurzus első napján 

keresünk más szállást egy közeli hotelben, motelben.  

 - Ha a házban bármilyen meghibásodást észlelsz, jelezd a gondnoknál. 

 - Ha kárt okozol, azt ki kell fizetni, vagy pótolni. 

 - Ne pazarolj energiát: a sajátodat, áramot, vizet, hűtést, fűtést. 

 - A szobaelosztás az érkezés napján lesz. 

- Ágynemű, paplan, párna bíztosítva van. Minden egyéb személyes 

higiéniai eszközt hozz magaddal.  

- A jógaközpontnak egyelőre nincs  külön bejárata, egy külső udvaron 

át történik a közlekedés, amit két nagy kutya őriz. Kérlek, jelezd 

időben eltávozási szándékodat, a nemkívánt problémák elkerülése 
érdekében. 

- Minden ottlakó résztvevőnek ajánlatos a kurzus egész ideje alatt nem 
elhagyni a központ területét. 

- A benti lépcsőket csak a jógaterem elérésére használd a kurzus előírt 

programja szerint, bármi egyébre a kinti lépcsőket. 

 - A jógaközpontban van vízszűrő berendezés. 

- A tetőtéri nappali lesz minden étkezés, teázás, egyéb megbeszélések 

helye 

 - A fürdőszobákat mindenki saját maga után tisztán hagyja el. 
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2. Pénzügyek 

- A befizetett összeg nem visszatéríthető. Ha valamilyen oknál fogva 

nem tudsz jelen lenni, a befizetett összeg átruházható, vagy át lehet 

tenni egy következő kurzusra. 

- Az intenzív műhelyek ára egységes ár, nem osztható fel napokra. 

Ajánlott az egész intenzívet végigcsinálni!!!  

- Bármilyen pénzügyi elmaradást a megérkezés napján az esti 

megbeszélés után rendezz. 

- Ha valakit megkérünk arra, hogy hagyja el a kurzust, vagy saját 
döntése készteti erre, a befizetett összeg nem lesz visszatérítve  és nem 

átruházható másra vagy egy következő műhelyre. 

 

3. Kurzus 

 - Olvasd el és tartsd be az itt található szabályzatot: 

http://iyengaryoga.ro/szabalyzat 

 - KIZÁRÓLAG SAJÁT MAGADDAL FOGLALKOZZ! 

- NE ZAVARJ SENKIT ÉS NE ENGEDD MEGZAVARNI MAGADAT! 

- Minden szabadidődet töltsd ki jógával kapcsolatos dolgokkal, vagy 

egyszerűen pihenj. A kurzus idejére szakadj el a mindennapjaidtól 

(család, barátok, online tevékenységek, stb).  

- Minden résztvevő ki kell vegye a részét pár  munkában ( a jógaterem 

takarítása és rendben tartása, eszközök elrendezése, segíteni az 

étkezéseknél teríteni, tálalni, felmosni, tea elkészítése) 
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- Az érkezés egy nappal a műhely kézdési időpontja előtt van, 14:00-

18:00 között, és ugyanaz nap 19:00 órakor lesz egy megbeszélés minden 

résztvevővel. 

  

4. Étkezés 

- Egyszerű vegetáriánus ételek, amik megfelelő energiát nyújtanak a 

gyakorláshoz. 

 -  Gyógynövény tea. 

 - Ha egy mód van rá, akkor ne egészítsd ki az étkezéseket. 

 - TILOS BÁRMILYEN ALKOHOL ÉS DROG FOGYASZTÁSA A 
MŰHELY TARTAMA ALATT. JAVASOLT KORLÁTOZNI ILLETVE 
TELJESEN KIHAGYNI A KÁVÉ ÉS CIGARETTA FOGYASZTÁSÁT IS. 

 

5. Kutyák 

 - TILOS KÉNYESZTETNI ÉS ETETNI A KUTYÁKAT!!! 

 - Padma (a központ kutyája) barátságos és vigyáz ránk. 

- A külső udvari kutyák  NEM BARÁTSÁGOSAK, nem jönnek át a 

központ udvarra és be lesznek zárva a szabadidő alatt, kivéve éjjel 

(21:00-05:00) 

 

6.  Távozás 

- A távozásnál győződj meg arról hogy nem hagysz ott személyes 

dolgokat. 
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- Semmilyen  élelmiszer maradék ne maradjon a szállás  vagy a 

jógaterem     környékén. 

 - A fürdőket, nappalit, szobákat , konyhát és a termet tisztán kell 

hagyni. 

 - Az ágyneműket le kell szedni és az ágy végén hagyni. 

 

 

A SZABÁLYZAT NEMBETARTÁSÁNAK A MŰHELY ELHAGYÁSA LEHET 

A KÖVETKEZMÉNYE!!! 

 

 

 

 

 

 


