För att säkerställa plats på kurs behöver du göra en anmälan. Detta gör du genom
att skicka ett mail till: annica@kidsyogafoundation.se, där du berättar lite om tidigare yogaerfarenhet och/eller arbete med barn för att kunna bedöma om nödvändiga förkunskaper finns för att kunna tillgodogöra sig innehållet på kursen. Egen
yoga erfarenhet är helt nödvändig, för man måste ha upplevt yogan i sin egen
kropp innan man lär ut till andra. Vilken form eller variant av yoga man har erfarenhet av, har däremot ingen betydelse, då alla former strävar mot bättre välbefinnande. Övningarna som presenteras på kursen kommer från olika traditioner,
men används olika, beroende på målgrupp eller syfte. Detta för att kunna använda
så mycket som möjligt ur yogans redskapslåda, men med insikten att alla övningar passar inte alla barn eller ungdomar.
Har du förkunskaper för kursen och det finns plats kvar, får du en preliminär plats
på aktuell kurs/hel utbildning. För att din plats ska bli bekräftad behöver du betala
in anmälningsavgiften på 1 500 SEK enstaka modul/ 2 500 SEK hel utbildning.
Faktura skickas med e-mail. Inbetalning sker till Yogastation AB bankgiro:
884-7618.
Rest beloppet ska vara inbetalt senast 4 veckor innan kursstart. Du kan välja att
betala varje modul för sig eller hela beloppet med rabatt, se nedan. Inbetald anmälningsavgift dras ifrån beloppen som ska betalas in. Har inte restbeloppet
kommit in till sista inbetalningsdag blir din plats avbokad och kan komma att
lämnas till deltagare som står på väntelista. Det är därför mycket viktigt att kommunicera problem med betalning och liknande till KYF/Yogastation AB.
Det lämnas 10 % rabatt vid inbetalning av hel kursavgift till hel utbildning som betalas senast 4 veckor innan kursstart. Deltagare som betalar hel utbildning med
rabatt behöver avsluta sin utbildning inom 18 månader.
Anmälan är bindande. Fakturor skickas via mail. Önskar du få tillsänt dig papperskopia, tillkommer en administrativ avgift på 20 SEK per kopia. Var vänlig
ange om du önskar fakturor i pappersform istället för via mail.
Avbokning: Anmälningsavgift är ej återbetalningsbar.
Vid avbokning senast 4 veckor innan kursstart, återbetalas hela det inbetalda beloppet minus anmälningsavgift. Istället för återbetalning kan man välja att ta kursen vid ett senare tillfälle. Anmälningsavgiften behöver inte betalas igen, men en
administrativ avgift på 500 SEK per modul tillkommer. Observera att vid prishöjning behöver man även betala mellanskillnaden i kursavgift. Det kan ske om man
bokar om till ett datum längre fram i tiden.
Vid avbokning senare än 4 veckor fram till kursstart sker ingen återbetalning av
kursavgift. Skulle situation uppstå som gör att det blir omöjligt att vara med på
kurs eller utbildning, finns möjligheten att överföra inbetalt belopp till senare
kurstillfälle. Vid sådan sen ombokning tillkommer en ny bokningsavgift på 1500

SEK oavsett om det är modul eller hel utbildning som ombokas. Har deltagaren
påbörjat kurs eller hel utbildning, återbetalas inget belopp och kursdeltagaren
kan inte heller kräva en ny plats vid nytt utbildningstillfälle.
Blir kursen inställd återbetalas hela beloppet.
Omkostnader för resor, boende etc. ersätts ej av KYF/Yogastation AB.
I kursavgiften ingår arbetsmanual till respektive åldersgrupp, kaffe/te under kursdagarna, handledning under praktiktiden enligt tidsgräns angivet nedan samt
administration för examen och certifiering. Deltagare som är certifierade kommer
erbjudas att lista sig utan kostnad på KYF hemsida.
Hemuppgifterna är en del av kursen som ska genomföras inom 2 månader efter
avslutat modul. Slutförs inte hemuppgifterna inom denna tidsperiod, kan KYF inte
garantera när dessa uppgifter kan gås igenom, då tiden för handledning är anpassad till antal deltagare vid varje modul. En extra avgift på 500 sek per försenad
hemuppgift tillkommer för genomgång av hemuppgifter som kommer in senare
än 3 månader efter avslutad kurstillfälle. Detta gäller även examensuppgifterna
som ska vara avklarade inom 4 månader efter sista genomförda kurstillfälle.
KYF har högt kvalificerade föreläsare anknutna till utbildningen och dessa finns
presenterade på vår hemsida. Vid sjukdom eller andra orsaker kan deras insats
bli inställd. KYF förbehåller sig då rätten att sätta in annan föreläsare.
För certifiering krävs 100% närvaro enl. Yoga Alliance kriterier. Akuta situationer
kan uppstå som gör att deltagaren måste vara borta från undervisningen. För att
deltagaren ska kunna genomföra sin certifiering, kan KYF erbjuda deltagaren att
ta igen dessa timmar vid nästa Modultillfälle, förutsatt att det finns plats för extra
deltagare på den modulen. Avgiften för att ta igen tid varierar med vilken tid som
behöver tas igen och hur många timmar.
Önskar deltagaren ytterligare erfarenhet finns möjligheten att komma och assistera på workshops och KYF egna barn och ungdomsyoga klasser. För assistering på workshops behöver du ha skaffat dig egen erfarenhet på hemmaplan och
vara klar med grundutbildningen.
Avklarade kurser/Certifiering kommer ligga till grund för möjligheten att vara med
på våra fortsättningskurser.
Med reservation för eventuella prishöjningar och andra ändringar.
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