لطفا پيش از ثبت نام اين فرم را به دقت مطالعه فرمائيد:

 -1رعايت شئونات اسالمی و موازين اخالقی در محيط باشگاه يوگا الزامی
است .
 -2پرداخت هزينه بيمه ورزشی ساليانه در موقع ثبت نام الزامی است.
 -3حضور در كالس ها مستلزم تسويه حساب كامل می باشد.
-4پرداخت شهريه فقط برای هامن ترم می باشد و قابل انتقال به ترم و
كالس ديگر نيست.
 -5اينجا يك مكان ورزشی است و هر گونه فعاليت سياسی ،مذهبی و
فرقه ای در آن ممنوع است.
-6در صورت عدم حضور در جلسات کالس  ،مسئولیت غیبت با شاگردان
می باشد و باشگاه یوگای آرام در این زمینه هیچ گونه تعهدی(به صورت
جلسات جربانی یا اسرتداد هزینه جلسات)به شاگردان نخواهد داشت.
 -7درتعطیالت رسمی ،کالس تعطیل می باشد( .اگر در طول ترم به 2جلسه
تعطیلی برخورد کردید ،یک جلسه جربانی گذاشته می شود).
– 8تعطیلی کالس در موارد پیش بینی نشده مانند زلزله  ،بارش سنگین
برف و باران و ...از مسئولیت باشگاه خارج است.

یوگا دانشی است که تن و جان را پاالیش می کند تا با جهان بیکران هامهنگ شویم.

(حکیم بزرگ پاتانجلی)
نکات الزم برای رشکت در کالس های آسانا ( حرکات فیزیکی) :
حتامً یک ملحفه سفید و یا تشک شخصی همراه داشته باشید.
لباس سفید آزاد از جنس طبیعی به تن کنید تا بهرتین اثر را از حرکات
فیزیکی دریافت منایید.
برای حامیت از طبیعت و عدم رسوصدا در کالس از کیسه های پارچه ای
استفاده منوده و  ،لطفاً وسایل خود را در کیسه های نایلونی به همراه
نداشته باشید.
برای حفظ آرامش ده دقیقه زودتر از کالس در باشگاه حضور داشته
باشید.
برای مهربانی با طبیعت لیوان شخصی به همراه داشته باشید تا از مرصف
لیوانهای یکبار مرصف جلوگیری شود و ،در ضمن در انتهای کالس میتوانید
از دمنوش استفاده کنید.
مترینات فیزیکی با شکمخالی انجام میشود پس  2تا  3ساعت قبل هیچگونه
غذای جامدی میل نفرمائید.
از همکاری شام سپاسگذاریم

