	
  

B.K.S. Iyengar Yoga Institute Amsterdam
aanmeldingsformulier 3-jarige Introductory lerarenopleing /
application form 3-year Introductory Teacher Training Course
September 2017 – July 2018

Naam / Name (full)
Geboorte datum / Date of birth
Nationaliteit / Nationality

Burgerlijke staat / Marital status

Post adres / postaddress
E-mail address

Telefoonnr. / phone

Website address
Studiejaar / Which study year

1

2

Slow program?

ja / yes

nee / no

3

Beroep / Profession

Hierbij verklaar ik dat ik me aanmeld voor het .......... studiejaar op de voorwaarden zoals vermeld in het aanmeldingsformulier
dat door mij is ondertekend bij aanvang van de opleiding in september .......... . / Hereby I declare that I register for the ..........
study year on the conditions mentioned in the application form as signed by me at the start of the TTC in September .......... .
Het is mijn streven om als leerling van het 3e jaar in juni 2018 de INTRODUCTORY examen te doen. / It is my intention to take
the INTRODUCTORY exam in June 2018.
ja/yes
nee/no
Ik zou graag een evaluatie gesprek willen hebben met de leiding van de opleiding (alleen voor het 2e/3e jaar). / I would like to
have an evaluation talk with a TTC staff member (only for 2nd/3rd year students).
ja/ yes
nee/no
Ik zou graag in aanmerking willen komen voor een stage als assistent in de reguliere lessen van het instituut (alleen voor het 2e/3e
jaar).. / I would like to qualify as an assistant in the public classes in the institute (only for 2nd/3rd year students).
ja/yes
nee/ no
Ik zou graag in aanmerking willen komen voor een stage als assistent in de medische lessen ( alleen voor het 3e jaar) / I would like
to qualify as an assistant in the medical classes (only for 3rd year students)
ja/yes
nee/no

	
  

B.K.S. Iyengar Yoga Teacher Training Program Amsterdam
Inschrijfformulier/overeenkomst - Registration form / agreement

Ondergetekende schrijft zich hierbij in voor de B.K.S. Iyengar Yogaleraren opleiding voor één studiejaar van september
2017 tot en met juni 2018.
I, the undersigned enroll for the B.K.S. Iyengar Yoga Teacher Training Program for one study year from September 2017
until end of June 2018.
Selecteer een hokje / Select one:
Programma:

Cursusjaar / level:

□ volledig jaarprogramma (€ 1650,00)

□ complete year program (€ 1650,00)

□ half programma, 8 weekenden (€ 1100,00)

□ half program in 8 weekends (€ 1100,-)

□ 1e jaar / 1st year

□ 3e jaar / 3rd year

□ 2e jaar / 2nd year

Inclusief zijn 8 dagen workshop deelname om de 14 weekends te voltooien. (Zie lerarenopleiding data) / Inclusive are attendance
to the workshops totaling to four weekends or eight days to complete the 14 weekends. (See teacher training dates.)
Betaling volledig jaarprogramma/Payment complete year program
□ ineens € 1650,00 bij inschrijving

□ €1650,00 at registration

□ in drie termijnen van € 577,50
(betalingen bij inschrijving, januari 2018 en april 2018)

□ payment in 3 installments, € 577,50
(payments due at registration, January 2018 and April 2018)

Betaling half programma, 8 weekenden/Payment half program in 8 weekends
□ ineens € 1100,00 bij inschrijving

□ €1100,00 at registration

□ in twee termijnen van € 575,00
(betalingen bij inschrijving en februari 2018)

□ payment in 2 installments, € 575,00
(payments due at registration and February 2018)

Is de leerling na het tekenen van deze overeenkomst eenmaal leerling van de B.K.S. Iyengar Yoga Leraren Opleiding dan
verplicht zij/hij zich hierbij tot volledige betaling van het lesgeld, ook wanneer zij/hij om welke reden ook besluit te stoppen
vervalt deze verplichting niet. Eenmaal betaalde lesgelden worden niet gerestitueerd. Zou de opleidingsstaf gedurende het
studiejaar besluiten dat een leerling de opleiding niet kan voortzetten volgt restitutie van dat deel van het lesgeld waarvoor geen
lessen zijn gevolgd.
Once the agreement has been signed and the student is enrolled in the program he/she is at all times obliged to pay the full fee
even if she/he decides to quit the program for whatever reason. There will be no refunds on paid fees. Would the Staff decide that
a student can no longer continue the program there will be a refund of that part of the fee she/he is entitled to.
De leerling die aangenomen is voor de B.K.S. Iyengar Yoga Leraren Opleiding gaat een overeenkomst aan voor één studiejaar.
Zijn de studieresultaten aan het einde van het 1e/2e jaar voldoende of meer en de leerling wil de opleiding voortzetten dan wordt
opnieuw een overeenkomst aangegaan voor één (het 2e/3e) studiejaar. Dezelfde procedure vindt plaats na voltooiing van het 2e of
3e slow programma studiejaar.
In juni tijdens het 3e jaar vindt de Introductory examen plaats, afgenomen door de examencommissie van de B.K.S. Iyengar Yoga
Vereniging Nederland.
Uitsluitend met een schriftelijke aanbeveling van de opleidingsstaf kunnen leerlingen meedoen aan de examens.

Once a student has been accepted by the B.K.S. Iyengar Yoga Teacher Training Program he/she will sign an agreement for one
year. Does the student at the end of the year pass and he wants to continue the program he again will sign an agreement for one
(the 2nd/3rd ) year. The same procedure takes place at the end of the 2nd of 3rd year of the slow program.
During the 3rd year the Introductory exam will take place in June, held by the Assessment Committee of the B.K.S. Iyengar Yoga
Association Holland.
For each student a written recommendation from the Teacher Training Staff is mandatory for participating in the exams.
Door het tekenen van het inschrijfformulier/overeenkomst verklaart de deelnemer aan de leraren opleiding op de hoogte te zijn
met de “Ethical Guidelines for Iyengar Yoga teachers” uit de “Iyengar Yoga Association Constitution Guide” en deze te
onderschrijven.
By signing the Registration form/agreement the participant in the teacher training program declares to know the “Ethical
Guidelines for Iyengar Yoga teachers” from the “Iyengar Yoga Association Guide” and to acknowledge these.

Datum/Date:
Handtekening/Signature:

Stuur het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier naar het onderstaand post of e-mail adres in Amsterdam. Voeg 1
recente pasfoto bij. Inschrijving is pas definitief als het cursusgeld (of een derde deel er van) ontvangen is voor aanvang van
het studiejaar op het onderstaand rekeningnummer.
Send the completed and signed registration form with one recent passport photo to the postal of e-mail address below in
Amsterdam. Enrollment is only final when payment has been received before the start of the training program on the account
mentioned below:

Bank account and accounthoulder:
B.K.S. Iyengar Yoga Instituut te Amsterdam
IBAN: NL80INGB0006431523
Swift/BIC: INGBNL2A
Credit card/pay pal payments via the website:
http://www.iyengaryogaamsterdam.com/?page_id=246

B.K.S. Iyengar Yoga Institute Amsterdam
138H Nieuwe Achtergracht – 1018WV Amsterdam – Holland
Ph.: +31-(0)20-6276 523
e-mail: info@iyengaryogaamsterdam.com
website: www.iyengaryogaamsterdam.com	
  
	
  
	
  

