Anmälan till Ettårskurs i Iyengar yoga
januari 2019 – december 2019
V.g. texta om du skriver för hand

Namn__________________________________________________________
Gatuadress______________________________________________________
Postadress______________________________________________________
Telefon________________________________________Födelseår_________
E- postadress____________________________________________________

Var god svara på följande frågor, ev. på ett separat papper om du inte får plats här.

1. Har du redan erfarenhet av yoga?
Om ja: Vilken yogametod praktiserar du? Hur många år har du praktiserat
och hur ofta deltar du i undervisning? Vem är din huvudsakliga lärare?

2. Undervisar du i yoga?
Om ja: Vilken metod av yoga undervisar du i? Sedan hur länge och hur
många grupper i veckan undervisar du?

3. Praktiserar du yoga hemma på egen hand?
Om ja: Hur ofta och hur länge per tillfälle ?

4. Ditt hälsotillstånd. Har du skador, sjukdomar eller andra hälsoproblem? I så
fall, beskriv närmare.

5.

Använder du någon medicin regelbundet? I så fall vilken?

6.

Vad är din huvudsakliga sysselsättning?

7.

Vad är ditt syfte med att gå denna kurs?

Anmälan:
Skicka in ifylld formulär till Göteborgs Yoga Centrum, Smedjegatan 5, 411 13 Göteborg eller
maila till yogacentrum@yogacentrum.com
Kursavgiften är 10.900 SEK (inkluisve moms). Denna betalas på Bg 5036-6715, Göteborgs
Yoga Centrum AB.
Betalning 5.500 kr före 15 december 2018 samt 5.400 kr före 15 juni 2019.
Från utlandet: Swedbank, Swift adress: SWEDSESS
Iban kontonr: SE2380000810599842396740
Anmälan är bindande för en termin i taget. Du väljer själv om du vill fortsätta kursen efter
sommarlovet 2019. Meddela centret senast 1 juni 2019, om du enbart önskar att vara med på
kursen under den första terminen
Avbokning under pågående termin godkänns inte utan läkarintyg på sjukdom som inte kunde
förutses vid tidpunkt för anmälan. Återbetalning sker då med avdrag för förbrukad kurstid fram
till avbokning. Det tillkommer en administrationsavgift på 500 kr.
All information som du behöver om Ettårskursen finns på vår hemsida www.yogacentrum.com
under menyn ”yogalärarutbildning”. Har du ytterligare frågor maila till:
leela@yogacentrum.com
Datum:

Underskrift:

Tack så mycket! Vi kommer att höra av oss till dig inom kort

För internt bruk GYC:

Mottagit datum:

Bekräftad datum:

