
JOOGARETRIITTIEN VASTUUVAPAUTUS  JA PERUUTUSEHDOT 
YKSITYISASIAKKAALLE 
1.     VAPAAEHTOINEN OSALLISTUMINEN  
Ymmärrän, että osallistun joogaretriittiin ja kaikkiin sen harjoituksiin vapaaehtoisesti. 
Olen tietoinen harjoittelun riskeistä. Osaan harkita oman osallistumiseni terveyteni ja 
taitojeni kannalta. Jos olen epävarma omasta terveydentilastani, olen velvollinen itse 
käymään lääkärintarkastuksessa ennen retriittiä. Ymmärrän, että joogaopettaja ei ole 
terveydenhuollon ammattilainen (kuten esimerkiksi lääkäri), eikä täten voi antaa pätevää 
diagnoosia siitä, mitkä ovat juuri minun kohdallani harjoittelun riskit.  
2. JÄRJESTÄJIEN VASTUUVAPAUS 
Tietoisena kaikkien retriittipäivien ohjelmaan, kuten esimerkiksi joogaharjoituksiin 
sisältyvistä riskeistä ilmoitan, että vapautan retriitin ohjaajat kaikesta vastuusta, mikäli 
minulle aiheutuu terveyteen tai varallisuuteen kohdistuvaa vahinkoa retriitin aikana. Teen 
harjoituksia retriitillä omalla riskilläni.   
3. VAKUUTUKSET  
Olen tietoinen, että retriitille osallistuminen on omaa aikaani ja asiakkaana vastaan itse 
tapaturma- ja matkavakuutuksestani. Osaan harkita itse tarpeeni kattavan 
peruuntumisvakuutuksen hankkimiseen.  
PERUUTUSOIKEUS  
Peruutuksesta on aina ilmoitettava sähköpostitse iida.sirvio@gmail.com 
Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin sähköposti on lähetetty. 
Peruutuksen sattuessa perimme aina varaus- ja toimistokuluja 50€. Tätä summaa emme 
valitettavasti voi palauttaa asiakkaalle.  
PERUUTUSEHDOT: 
Mikäli peruutat kurssin viimeistään 31 päivää ennen kurssia, veloitamme varaus- ja 
toimistokuluja vain 50€. Mikäli perut kurssin 30-15 pv ennen kurssin tai tapahtuman 
alkamista, veloitamme 100€.  Jos perut 14pv – 0 h ennen kurssin alkamista tai et peru 
ollenkaan, veloitamme koko kurssimaksun.  
Jos perus kurssin sairastumisen vuoksi 14pv – 0 h ennen kurssin alkua, veloitamme 
varausmaksun 80€, sillä emme ehdi saada uutta osallistujaa lyhyellä varoitusajalla. 
Lääkärintodistus tai positiivinen koronatestin tulos on lähetettävä perumisen yhteydessä. 
Sairastumisen sattuessa kurssin voi luovuttaa toiselle henkilölle. Peruutuksesta on 
ilmoitettava osoitteeseen iida.sirvio@gmail.com.   
Jos kurssi ei jostain syystä toteudu, maksamme koko kurssimaksun sinulle takaisin. 
Emme kuitenkaan korvaa muita mahdollisia kustannuksia, kuten esimerkiksi 
matkalippujen hintoja. 
Näitä peruutus- ja maksuehtoja noudatetaan, ellei varausvahvistuksessa ole muuta 
ilmoitettu. Hyväksymällä nämä varaus- ja peruutusehdot asiakas sitoutuu niihin. 
Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti keskinäisin neuvotteluin.  
TUTUSTUMISVELVOLLISUUS  
Asiakas on velvollinen tutustumaan näihin sääntöihin ja ehtoihin sekä lisäksi yksittäisiä 
tuotteita koskeviin ehtoihin ennen palvelun maksamista. Asiakas sitoutuu varauksen ja 
maksun yhteydessä noudattamaan myyjän tuotteelle määrittelemiä sopimus-, varaus- ja 
peruutusehtoja.  
Oikeus muutoksiin pidätetään.  
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