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 Dragi cursanți vă rog să citiți și să respectați următoarele: 

 

1. Cazare 

 - vă rog să nu tratați cazarea de la sală ca una de la hotel sau motel.  

"cazarea nu e cazare, fapt pentru care o numim cazare"-zen-ul cazărilor :) . 

 -  condițiile de cazare de la sală nu prezintă bază pentru discuții de 

niciun fel. Aceste condiții trebuie acceptate așa cum sunt sau, în caz contrar, 

se va căuta cazare la un motel sau hotel din apropriere; 

 - în caz că observaţi defecţiuni de orice fel în camere, respectiv anexele 

ce aparțin de  zona de cazare , vă rog anunțați administratorul clădirii; 

 - defecțiunile sau daunele la ustensilele şi/sau obiectele din dotare 

(zona de cazare, sală) cauzate de către participanți, trebuie plătite sau 

înlocuite de participantul în cauză; 

 - nu faceți risipă de energie: apă, energie electrică, termală, proprie, 

etc.; 

 -  repartizarea locurilor în paturi se va face de comun acord. Există loc 

de cazare la sală pentru maximum 10 cursanţi; 

 - zona de cazare are în dotare haine de pat, perne și plăpumi . 

Prosoapele și tot ce aparține de igiena personală vor fi aduse de către fiecare 

cursant în parte. 

 - sala nu are intrare proprie în acest moment. Intrarea se face prin 

curtea din față unde sunt doi câini mari. Orice deplasare trebuie anuntață 

din timp ca să se evite unele probleme ce pot fi cauzate de aceasta; 

 -este indicat ca cei cazați la sală să nu părăsească locația, pe întreaga 

perioadă a cursului; 
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 -  scările interioare se folosesc doar pentru a avea acces din zona de 

cazare în zona de curs în timpul orelor de program. Scările exterioare se 

utilizează pentru orice altă activitate;    

           - în bucătăria mansardei există apă filtrată; 

 - holul comun pentru servirea meselor, ceaiurilor sau pentru 

desfășurarea tuturor discuțiilor, este cel de la mansardă.    

 

2. Financiar 

 - odată achitat, costul cursului nu poate fi returnat. În caz de 

neparticipare există posibilitatea transferării banilor pentru un curs următor 

sau înlocuirea persoanei ce renunţă la curs cu o altă persoană; 

 - orice tip de restanță legată de curs se va finaliza în ziua sosirii, 

imediat după întrevederea comună; 

 - costul cursului este unul unitar, nu  poate fi împărțit pe zile. Este 

recomandat ca participantul să fie prezent la toate zilele din curs. 

 - participantului care a fost rugat să părăsească cursul sau care din 

proprie inițiativă părăsește cursul, nu i se restitue banii achitați, aceştia 

nefiind transferabili pentru un alt curs sau pentru o altă persoană. 

  

3. Curs 

 - citește cu atenție și respectă regulamentul de pe site: 

http://iyengaryoga.ro/regulament . În caz de nelămuriri , acestea se pot 

clarifica prin e-mail sau la întrevederea dinaintea începerii cursului intensiv; 
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- OCUPĂ-TE DOAR DE TINE! 

 - NU DERANJA PE NIMENI ȘI NU TE LĂSA DERANJAT DE 
NIMENI!  

 - timpul liber pe care îl aveți disponibil pe parcursul cursului intensiv, 

este recomandat sa vi-l ocupaţi cu lucruri legate de yoga sau pur și simplu 

odihniți-vă. Pe perioada cursului ar fi bine să  vă deconectați de rutina 

zilnică (familie, prieteni, socializare online, navigare pe internet, etc); 

 -  respectă cu exactitate programul cursului; 

 - toți participanții vor fi repartizați pe zile în care vor avea de efectuat 

treburi administrative (curățirea sălii de yoga, rearanjarea, dacă e cazul a 

tuturor ustensilelor, punerea mesei, spălarea vaselor, pregătirea ceaiului); 

 - sosirea la curs trebuie să fie cu o zi înaintea începerii acestuia, între 

orele 14:00-18:00, zi în care, începând cu ora 19:00 se organizează o 

întrevedere cu toți participanții la curs. 

 

4.  Alimentație 

 - mesele servite sunt astfel concepute încât să acorde sprijin 

activităților desfășurate la curs. Mesele sunt vegetariene. Dacă puteți, NU 

suplimentați mesele cu alte alimente; 

 - ceaiul servit dimineața și înainte de relaxare va fi din plante 

medicinale.  

 - ESTE STRICT INTERZIS CONSUMUL  DE ALCOOL ȘI DROGURI 
DE ORICE FEL PE PERIOADA CURSULUI.ESTE INDICAT SĂ LIMITAȚI 
SAU SĂ EXCLUDEȚI PE ACEASTĂ PERIOADĂ CONSUMUL DE CAFEA ȘI 
DE TUTUN!!!  
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5. Câinii 

 - NU RĂSFĂȚAȚI ȘI NU HRĂNIȚI CÂINII; 

 - Padma (câinele de la sală) e prietenoasă și are grijă de noi; 

 - Câinii din curtea din față NU SUNT PRIETENOȘI, nu au acces în 

curtea sălii și vor fi închiși pe durata timpului dumneavoastră liber, mai 

puțin în timpul nopții (21:00-05:00).  

  

6. Plecare 

 - la plecare asigurați-vă că ați luat toate bagajele personale cu voi; 

 - nu lăsați resturi de alimente în nici o încăpere din zona de cazare sau 

sală; 

 - sala de yoga, băile, livingul, camerele și bucătăria trebuie lăsate 

curate; 

 - hainele de pat se vor da jos de pe plapume, perne și saltele și se vor 

pune la capătul patului; 

 

ÎN CAZ DE NERESPECTARE A REGULILOR  CURSULUI INTENSIV 
PARTICIPANTUL POATE FII RUGAT SĂ PĂRĂSEASCĂ CURSUL!!! 

 

 


