
 

 

REGULAMIN  

CERTYFIKACJI SJIP 

 

§ 1 

CERTYFIKACJA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA 

 

1. Certyfikacja jest procesem organizowanym przez Stowarzyszenie Jogi Iyengara w Polsce 

z siedzibą w Poznaniu  (dalej zwane „SJIP”) działające na podstawie wpisu do rejestru 

stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz 

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000158296, NIP: 6762244531, REGON: 

356728556. 

2. Certyfikacja SJIP to proces potwierdzenia wiedzy i umiejętności obowiązujących 

nauczycieli jogi metodą B.K.S. Iyengara. Pozytywne przejście certyfikacji wiąże się z 

uzyskaniem odpowiedniego poziomu nauczania, zgodnie z zasadami systemu 

certyfikacyjno-szkoleniowego jogi Iyengara. 

3. Do Certyfikacji mogą przystąpić osoby pełnoletnie, regularnie praktykujące jogę 

Iyengara bez przeciwwskazań zdrowotnych - zdolne do samodzielnej praktyki jogi 

(zwane dalej „Kandydatkami/ Kandydatami”). 

4. Kandydatki/ci zobowiązani są do okazania listu rekomendacyjnego od nauczyciela 

prowadzącego - mentora. List rekomendacyjny (zgodnie ze wzorem zamieszczonym na 

joga.org.pl) powinien zostać wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem 

Certyfikacji. 

 

§ 2 

REJESTRACJA I OPŁATY 

 

1. W 2021 roku Certyfikacje odbędą się w terminach: 

14-16 czerwca i 16-18 czerwca 

6-8 września i 8-10 września 

8-10 listopada i 10-12 listopada 

2. Rejestracja Kandydatów odbywa się w terminie od dnia 2 grudnia roku poprzedzającego 

Certyfikację do dnia 1 lutego roku, w którym certyfikacje przypadają. Za wyjątkiem roku 

2021, gdy:  

rejestracja na terminy czerwcowe następuje w dniu 26 marca, rejestracja na terminy 

listopadowe w dniu 19 kwietnia, na terminy wrześniowe 6 maja. 

3. Rejestracja na Certyfikację odbywa się tylko i wyłącznie poprzez formularz zgłoszeń 

zamieszczony na stronie internetowej SJIP pod adresem joga.org.pl. 

4. Warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie zaliczki - w wysokości 50% opłaty za udział w 

Certyfikacji - na rachunek bankowy SJIP będącego organizatorem, za pomocą płatności 

on-line (Pay-U). 

5. Koszt Certyfikacji w 2021 roku wynosi: 1100 zł 

6. Na podstawie wypełnionego formularza oraz po dokonaniu wpłaty zaliczki Kandydat/ka 

wpisany jest na listę na wybrany termin. 



 

 

7. W przypadku równoczesnych zgłoszeń kilku Kandydatek/ów o wpisaniu na listę decyduje 

kolejność wpłat na konto poprzez system płatności on-line. 

8. W przypadku zgłoszenia się zbyt małej liczby kandydatek/ów SJIP, zastrzega sobie prawo 
do odwołania Certyfikacji i zwrócenia zaliczki lub zaproponowania podejścia do 
Certyfikacji w innym terminie. 

9. Po zapełnieniu listy uczestników danej Certyfikacji tworzona jest lista rezerwowa, z której 
kandydatki/ci zostaną dopuszczeni do certyfikacji w razie rezygnacji osoby z listy 
pierwotnej. Zgłoszenia na listę rezerwową odbywają się drogą mailową na adres 
certyfikacja@joga.org.pl. O zwolnieniu się miejsca z listy pierwotnej kandydatki/ci 
rezerwowi powiadomieni zostaną do 2 miesięcy przed Certyfikacją. 

10. Drugą część Kandydat/ka wpłaca po otrzymaniu zawiadomienia o zakwalifikowaniu do 
Certyfikacji od SJIP - za pomocą płatności on-line w terminie 3 miesiące przed dniem 
rozpoczęcia certyfikacji. Po wniesieniu całości opłaty kandydat/ka otrzyma temat pracy 
certyfikacyjnej. 

11. Rejestracja, o której mowa w ust. 2 oraz uiszczenie zaliczki za udział w certyfikacji, o 

którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu stanowi potwierdzenie przez Kandydata/ki, 

że jego stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w w/w i stanowi oświadczenie 

Kandydata/ki, że zdaje sobie sprawę z potencjalnego zagrożenia kontuzją związaną z 

uczestnictwem w Certyfikacji. 

12. Rejestracja, o której mowa w ust. 2 oraz uiszczenie zaliczki za udział w Certyfikacji, o 

której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu jest równoznaczne z przyjęciem do 

wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu Certyfikacji. 

13. SJIP zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany 

niniejszego Regulaminu Certyfikacji obowiązują od daty ich opublikowania na stronie 

internetowej SJIP. 

14. W przypadku rezygnacji z udziału w Certyfikacji, po zamknięciu rejestracji 

Kandydatów/ek, uiszczona zaliczka nie podlega zwrotowi. O zwrot można ubiegać się w 

przypadku ciężkiej choroby lub ciąży. Zaliczka może zostać przeniesiona na inny termin 

Certyfikacji w danym roku. 

15. Dokument księgowy - faktura VAT - za udział w Certyfikacji zostanie przesłana w formie 

elektronicznej z adresu biuro@joga.org.pl uczestnikom, którzy podadzą dane do faktury 

w formularzu rejestracji i wyrażą zgodę na jej przesłanie za pośrednictwem poczty 

elektronicznej.  

 

§ 3 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

1. Kandydat/ka jest zobowiązany przestrzegać Regulaminu Certyfikacji SJIP, a także 

wszelkich wydawanych przez przedstawicieli SJIP postanowień i zaleceń związanych z 

organizacją i przebiegiem Certyfikacji. 

2. Miejscem Certyfikacji w 2021 roku jest Ośrodek Rozwojowy Oddechowo  

al. prof. Jana Nielubowicza 6, 05-281 Borzymy 

3. Kandydaci/ki zobowiązani są do prezentacji asan w trakcie Certyfikacji w stroju 

umożliwiającym zweryfikowanie ustawienia ciała (odsłonięte kolana i łokcie). Wymagane 

są krótkie spodenki oraz jasna (najlepiej biała) koszulka. 



 

 

4. Podczas Certyfikacji SJIP zapewnia podstawowe pomoce do praktyki jogi wg. metody 

B.K.S. Iyengara tj. koce, wałki, klocki, paski, krzesła. W przypadku konieczności 

zastosowania specjalnych pomocy do praktyki (deseczka pod nadgarstki, bandaż, itp.) 

kandydaci/tki są zobowiązani do zapewnienia ich we własnym zakresie. 

 

§ 4 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

 

1. SJIP nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki 

Kandydtów/ek. 

 

§ 5  

DANE UCZESTNIKA 

 

SJIP jest administratorem danych osobowych kandydatów. Dane osobowe są gromadzone i 

przetwarzane zgodnie  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o 

ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) w związku z 

uczestnictwem w certyfikacji, tj. w celu zawarcia Umowy, kontroli wstępu i weryfikacji uprawnień 

uczestnika oraz w celu dochodzenia roszczeń związanych z działalnością gospodarczą 

administratora, jeżeli takowe występują, jak również do celów marketingu usług własnych 

administratora danych osobowych. Informujemy, iż podanie danych jest dobrowolne, jednak 

jest niezbędne dla uczestnictwa w procesie certyfikacyjnym. Uczestnik ma prawo dostępu do 

swoich danych osobowych, do ich zmiany, poprawiania i kontroli, jak również do sprzeciwu 

wobec przetwarzania danych osobowych w celach promocyjnych lub przekazywania danych 

innym podmiotom, a także ma prawo żądać zaprzestania przetwarzania danych osobowych z 

powodu szczególnej sytuacji, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. 

 
 
 
 
 

 

 

 


