
LIVE ONLINE ΟΜΑΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ    (ΖOOOOΜ)

 8 μαθήματα 44,25€ (αξία διδάκτρων)+5,75€ (φπα 13%)=  50€

 Απεριόριστα μαθήματα 54,87€ (αξία διδάκτρων)+7,13€ (φπα 13%)=  62€

 1 μάθημα 11,50€ (αξία διδάκτρων)+1,50€ (φπα 13%)= 13€

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ        (διά ζώσης)

Σε τμήματα μέχρι 4 άτομα, με προσωπικό πρόγραμμα ανάλογα με τις ανάγκες  του 

κάθε ασκούμενου.

 4 μαθήματα 53,10€ (αξίαδιδάκτρων)+6,90€ (φπα 13%)=  60€

 8 μαθήματα 84,07€ (αξία διδάκτρων)+10,93€ (φπα 13%)=95€

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ       (διάζώσης & ZOOM))

 4εξατομικευμένα+απεριόριστα ZOOM):

75,22€ (αξία διδάκτρων)+9,78€ (φπα 13%)=85€

 8 εξατομικευμένα+απεριόριστα ZOOM):

101,77€ (αξία διδάκτρων)+13,23€ (φπα 13%)=115€

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΜΑΘΗΜΑ         (διά ζώσης)

33,63€ (αξία διδάκτρων)+4,37€ (φπα 13%)=38€

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΜΑΘΗΜΑ         (ΖOOΟΟΜ)

26,55€ (αξία διδάκτρων)+3,45€ (φπα 13%)=30€



• Τα πακέτα μαθημάτων λήγουν σε 30 μέρες και δεν παρατείνονται για 

κανένα λόγο.

• Η συνδρομή ξεκινάει από το πρώτο μάθημα που παρακολουθήσατε.

• Τα πακέτα μαθημάτων προπληρώνονται στην αρχή τους.

• Εάν  απουσιάσετε  από  κάποιο  μάθημα  μπορείτε  να  το

αντικαταστήσετε για όσο διαρκεί το τρέχον πακέτο.

• Οι αναβολές για τα ιδιαίτερα και τα 

εξατομικευμένα μαθήματα γίνονται οπωσδήποτε 24 ώρες πριν.

• Αν  αναβάλετε  έγκαιρα  κάποιο  ιδιαίτερο  ή  εξατομικευμένο  μάθημα

μπορείτε να το αναπληρώσετε όπου υπάρχει διαθέσιμη θέση, πάντα

μέσα στο χρονικό διάστημα του τρέχοντος πακέτου.

• Ειδοποιήσεις που γίνονται την ίδια μέρα θα έχει σαν αποτέλεσμα να

χρεωθείτε το μάθημα και να μην μπορείτε να το αναπληρώσετε.

• Χαμένα μαθήματα δεν μεταφέρονται σε επόμενα πακέτα.

• Στις επίσημες αργίες που η σχολή παραμένει κλειστή, η ημερομηνία

λήξης του πακέτου μαθημάτων δεν παρατείνεται.

• Αν αναβληθεί ή ακυρωθεί κάποιο μάθημα με απόφαση της σχολής, τα

πακέτα μαθημάτων παίρνουν παράταση.

• Όλα  τα  συνδρομητικά  πακέτα  μαθημάτων  και  η  συμμετοχή  στα

εργαστήρια είναι μη μεταβιβάσιμα και μπορούν ναχρησιμοποιηθούν

μόνο από τον μαθητή που τα αγόρασε.



• Πολιτική επιστροφής

Η γιόγκα είναι μια μοναδική υπηρεσία. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχουν

επιστροφές  κατά  την  αγορά  οποιασδήποτε  υπηρεσίας  γιόγκα.

Παρακαλούμε  τηρήστε  τις  ημερομηνίες  λήξης  της  αγοράς σας.  Οι

ημερομηνίες  λήξης  υπολογίζονται  από  την  ημερομηνία  πρώτης

συμμετοχής στο πρώτο μάθημα.

• Για την εύρυθμη λειτουργία:

Η σχολή λειτουργεί χωρίς γραμματεία. Για θέματα προγραμματισμού

και λοιπές ανάγκες που προκύπτουν χρειάζεται να έχετε ανοιχτή και

άμεση επικοινωνία με την δασκάλα.  Με τη συνέπεια  και  την αυτό-

οργάνωσή  σας  βοηθάτε  εξαιρετικά  στην  ομαλή  λειτουργία  των

μαθημάτων.
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