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שם                                                                               כתובת                                                                           עיר                                                                  
         

ארץ                                              מיקוד                                טל’                                                                    פקס                                                                 

טל’ נייד                                                            מייל                                                                                            ת.ז.                                                                 
   

מצב משפחתי                                           ילדים                                 תעסוקה                                        השכלה ומקצוע                                             

                                  תאריך לידה                                          שפות מדוברות                                                                                                                 

מחלות                                                                                                                                                                                                                                 

תרופות נצרכות                                                                                                                                                האם יש לך ביטוח בריאות?                           

במידה ואחד מהמצבים הבאים נוגע אלייך אנא סמן/י:  נמצאת בהריון    

  חוויתי פציעה בגב/צוואר      הנני נוטל/ת תרופות פסיכיאטריות לפי מרשם     סרטן    לחץ דם גבוה/נמוך    מחלת לב     

  תת/יתר סוכר      גלאוקומה   אלרגיה לתרופות/מזון

פירוט/ אחר:                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                            

איש קשר במקרה חירום                                                          כתובת )א.קשר(                                           עיר )א.קשר(                                                   

מדינה )א.קשר(                                                         טלפון )א.קשר(                                                            קרבה לא.קשר                                               

האם תרגלת במרכז שיבננדה ליוגה                           כמה זמן                                        במרכז אחר                                    כמה זמן                                      

היכן שמעת על הקורס להכשרת מורי יוגה                                                        סיבת ההצטרפות לקורס                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                            

מידות מדים מבוקשות:  גודל חולצה 

גודל מכנס           

       האם תזדקק לתרגום מעברית לאנגלית?   מאנגלית לעברית? 
 
  באנגלית

 
חוברת הדרכה בעברית

* האם את/ה מעוניין/ת בהסעה )בתוספת תשלום( מת"א למושב מטע ביום הראשון של הקורס?                   

* אין אחריות על חפצים



מחיר ותשלומים
מחירי הקורס לאדם הינם:

אוהל אישי- 11690 ש״ח  | אוהל דורם- 12190 ש״ח | חדר דורם- 12890 ש״ח  | חדר זוגי- 14590 ש״ח )כולל מע"מ(. 
הרשמה החל מ 2/8/2017 תחוייב בתוספת של 1000 ש״ח למחירים האמורים.

המחירים כוללים מנהלה, הדרכה, ארוחות, שני זוגות מדים, דיפלומה וחוברת הדרכה.

סדר התשלומים:
מקדמה בלתי מוחזרת נדרשת בעת ההרשמה בסך 1200 ש"ח לפקודת חצר היוגה. 

חלוקת התשלום: לנוחותכם ניתן לחלק את הסכום הנותר באופן הבא:
* צ'קים: את יתרת הסכום ניתן לחלק לתשלומים עד יום פתיחת הקורס.

* אשראי: ניתן לחלק לתשלומים רגילים )לא קרדיט( עד יום פתיחת הקורס.

במקרה של ביטול ההרשמה תוכל לקבל קרדיט על סכום התשלום למעט: 1200 ש”ח )מקדמה בלתי מוחזרת(, החלק היחסי של הקורס בו 
השתתפת, כל הוצאה שנגרמה )בין אם שולמה או מיועדת להשתלם( על-ידי חצר היוגה או יוגה במטע בקשר עם ההרשמה לקורס עד למועד 

הביטול. 

כללי התנהגות
הנוכחות בכל הפעילויות הינה חובה. סמים, משקאות חריפים, טבק, קפה ומזון לא צמחוני אסורים בהחלט.

במהלך הקורס לא תהיינה יציאות, שהייה במקום במהלך ארבעת שבועות הקורס הכרחית. אין להביא חיות מחמד.

הצהרה
קראתי בעיון את כל המידע בטופס הרשמה זה כולל חוקי הקורס, אופן הרשמה, תשלום וכללי ביטול ההרשמה. הנני מקבל/ת עלי את כל 

הכללים הללו.

על החתום                                                             תאריך                                                          

חתימה                                                                    ת"ז                                                                   

לתלמידים מתחת לגיל 18
תלמידים מתחת לגיל 18 זקוקים לאישור ההורים ואישור מיוחד מחצר היוגה:

חתימת ההורים:                                                              חתימת נציג חצר היוגה:                                                          

תאריך:                                                                        תאריך:                                                                      

www.facebook.com/mattayoga • sivanandamata@gmail.com

יוגה במטע רח' האלה 17, מטע 99870 טל׳ 052-3847547

שיבננדה
Sivananda Yoga Vedanta Centers Int.

יוגה במטע
מרכז יוגה כפרי

עמותת
חצר היוגה


