
 

 

Κανονισμός λειτουργίας του χώρου 
Ο κανονισμός αυτός αναπτύχθηκε για να εξασφαλίζει την συντήρηση και εύρυθμη 
λειτουργία του χώρου, προς όφελος όλων. Η παρακολούθηση μαθημάτων ή 
συνεδριών συνεπάγεται την συμφωνία με αυτό τον κανονισμό. 

 

Οικονομική πολιτική  
● Η συνδρομή ισχύει ημερολογιακά, μέχρι την αντίστοιχη ημερομηνία του 

επόμενου μήνα. Η ανανέωση θα πρέπει να γίνεται την ίδια ημερομηνία του 
επόμενου μήνα ή την πρώτη μέρα μετά από αυτήν την ημερομηνία που θα 
έρθει ο μαθητής στην πρακτική. 

● Παράδειγμα ανανέωσης συνδρομής: Αν ο μαθητής γραφτεί στις 5 Μαρτίου, η 
ανανέωση της συνδρομής πρέπει να γίνει στις 5 Απριλίου ή την πρώτη φορά 
που θα έρθει για μάθημα. Η ανανεωμένη συνδρομή θα ισχύει ως τις 5 Μαΐου, 
κ.ο.κ. 

● Οι επίσημες αργίες συμπεριλαμβάνονται στον ημερολογιακό μήνα της 
συνδρομής. 

● Όταν ο χώρος κλείνει κάποιες μέρες εκτός των επίσημων αργιών, με ευθύνη 
της δασκάλας, όλες οι ενεργές συνδρομές επεκτείνονται τις αντίστοιχες μέρες. 

● Η συνδρομή δεν μπορεί να μεταφερθεί πέραν της ημερομηνίας λήξης για 
κανένα άλλο λόγο. 

● Αν η συνδρομή λήξει και ο μαθητής δεν εμφανιστεί σε μάθημα για μια 
εβδομάδα (7 ημέρες) τότε ως ημερομηνία έναρξης της συνδρομής ορίζεται η 
πρώτη ημέρα που θα παρουσιαστεί σε μάθημα. Η πληρωμή της 
προηγούμενης συνδρομής θα πρέπει να τακτοποιηθεί πριν γίνει έναρξη 
καινούργιας. 

● Η τρίμηνη συνδρομή ισχύει και αυτή ημερολογιακά μέχρι την ίδια ημερομηνία 
του τέταρτου μήνα. Δεν μεταφέρεται και δεν παγώνει για κανένα λόγο. 

● Το πρώτο drop-in αφαιρείται από την συνδρομή σας εφόσον κάνετε εγγραφή.  
● Η εγγραφή είναι δωρεάν. Νέοι μαθητές, σε κάθε επίπεδο, είναι δεκτοί όλο το 

χρόνο. 

 



Κανόνες συμπεριφοράς 
● Τα κινητά σας θα πρέπει να παραμένουν σε αθόρυβη λειτουργία. Αν για 

οποιοδήποτε λόγο πρέπει να μείνει ανοιχτό, να το αφήνετε έξω από την 
αίθουσα στον προθάλαμο. 

● Μην φοράτε έντονα αρώματα. 
● Προτιμάτε ρούχα βαμβακερά και άνετα. 
● Να έρχεστε στον χώρο 10 λεπτά νωρίτερα από την ώρα έναρξης του 

μαθήματος. 
● Μη μασάτε τσίχλα ή τρώτε καραμέλες από την στιγμή που έρχεστε στον χώρο 

μέχρι το τέλος του μαθήματος. 
● Να έχουν περάσει 3 ώρες από το τελευταίο σας γεύμα ή μια ώρα από το 

τελευταίο σας σνακ, πριν την έναρξη της πρακτικής. 
● Ενημερώνετε πάντα τη δασκάλα για τυχόν τραυματισμούς ή ασθένειες στην 

πορεία της πρακτικής σας, όπως και για πιθανή εγκυμοσύνη. 
 

Κανόνες προσωπικών συνεδριών γιόγκα 
● Τα ιδιαίτερα μαθήματα γίνονται στην προκαθορισμένη ημέρα και ώρα. 
● Είναι δυνατόν να ακυρωθεί μια συνεδρία 24 ώρες πριν την προκαθορισμένη 

ημέρα και ώρα. Αν η ακύρωση για οποιοδήποτε λόγο γίνει μετά το τελευταίο 
24ωρο, τότε το μάθημα χρεώνεται κανονικά. 

● Οι προσωπικές συνεδρίες yoga προπληρώνονται κάθε 4 εβδομάδες, ανά 4, 8, 
η 12 δηλαδή συνεδρίες, ανάλογα με την συχνότητα που έχει επιλεγεί από τον 
ασκούμενο.  

● Αν για οποιοδήποτε λόγο κάποιο μάθημα προπληρωμένο ακυρωθεί, 
αναπληρώνεται το συντομότερο δυνατό. 

● Παύει να ισχύει το προπληρωμένο μάθημα μόνο αν δεν αναπληρωθεί εντός 3 
μηνών από την αρχική ημερομηνία που είχε οριστεί. 
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