
שלום!

אני שמח ונרגש על שבחרת בי ללוות אותך בדרך היוגה, זוהי דרך

שמטרתה שיפור מתמיד ויציב של החיים שלך. 

השפעותיו של תרגול יוגה אינן מיידיות והן תוצאה של תהליך מתמשך

ועמוק הדורש התמדה, כוונה והשקעת מאמץ מנטאלי ופיזי.

על מנת שהשיעורים המשותפים ישיגו את מטרותיהם, כפי שנגדיר

אותן יחד, יש לזכור כי חלק חשוב מאד מהלימוד המשותף הוא

מחוייבות.

לכן, טרם נצא לדרכנו המשותפת - אני מתחייב בפניך שאשקיע בכל

שיעור את כל המאמצים ואשתמש בכל הכלים והידע שברשותי, בכדי

להפוך את דרכנו למועילה ומקדמת ואתחייב להתאים עבורך את

המסלול הנכון והמועיל ביותר.

הדרישה שלי ממך בתמורה, הנה מחוייבות לתהליך ורצינות - לא פחות

ולא יותר מכך - רק כך נוכל להשיג השפעה נכונה, אמיתית ומועילה

שתורגש בצורה עמוקה בחייך. 

באחריותך לדאוג לפנות את הזמן הנחוץ בשבוע, כפי שנקבע, לצורך

קיום השיעורים - זהו זמן שיוקדש במאה אחוז עבורך.

 

הנה הפרטים הטכנים, אך החשובים עד מאד:
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1.מיקום השיעורים:

השיעורים יתקיימו בבית התלמיד.ה או במקום פתוח בחוץ, כפי שיוחלט. במידה

ולא ניתן לקיים את השיעור במתכונת פרונטלית, תבדק אופציה לשיעור אונליין

דרך הזום.

 בכל מקרה, עליך לוודא כי קיים מקום שקט אשר יאפשר לך לקיים את השיעור

במינימום הפרעות למהלכו הרציף.

 

2. משך השיעורים:

השיעורים הפרטיים נמשכים שעה, למעט המפגש הראשוני שמוקדש לשיחה

ואיבחון מקדים ויכול להמשך מעט יותר.

 

3 .עלות השיעורים:

ישנן שלוש אפשרויות לתשלום עבור השיעורים:

א. שיעור חד פעמי, ללא מפגש אבחון -  330 ש"ח.

ב. מנוי חודשי לשיעור אחד בשבוע ביום קבוע - 275 ש"ח לשיעור.

ג. מנוי חודשי לשני שיעורים בשבוע בימים קבועים -  225 ש"ח לשיעור.

 

התשלום עבור כל אחת מהאופציות, ללא יוצא מהכלל, יתבצע מראש בתחילת

כל חודש ויועבר בביט או בפייבוקס. 
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4. ביטולי שיעורים:

- עבור שיעור שיבוטל עד 24 שעות טרם קיום השיעור - יקבע מועד

חלופי באותו השבוע או במועד הקרוב ביותר האפשרי.

- עבור שיעור שיבוטל פחות מ-24 שעות טרם קיום השיעור - יגבה

מחיר מלא והשיעור יחשב כשיעור שהתקיים.

- במקרים חריגים בלבד - יתאפשר ביטול של פחות מ-24 שעות

וקביעת שיעור חלופי. 

 

יותר משלושה ביטולי שיעור בחודש קלנדארי אחד או ביטולים חוזרים

ונשנים - יביאו להפסקת השיעורים.

 

חתימתך כאן מהווה את הסכמתך לתנאים שפורטו כאן:

 

שם מלא: ______________ תאריך:    ______________

 

חתימה:   ______________

 

בברכת מסע מרתק ומיטיב,

אורי.
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