
Seminārs 12.–15.09.2020. ar Svāmī Mangalānanda Giri
Norises vieta: Mācību centrs “Mežmāja”, Laucienes pagasts, Talsu novads

Pieteikuma anketa

2. Pieteikšanās dalībai

Informācija

3. Pieteikšanās naktsmītnei

1. Dalībnieks

Plānoju ierasties ar personīgo transportu     ar sabiedrisko transportu līdz pieturai Lauciene   

Vārds Uzvārds Esmu iniciēts        

  

Kad un pie kā iniciēts Krija jogā Kontakti saziņai

Neesmu iniciēts 

 

Vēlos piedalīties
ievadsarunā par Krija jogu 
11.09. plkst. 19.00 
                                 

Jā     Nē  

Datumi Atzīmēt Maksa

12.–15.09. (visas dienas) 50 eiro
Tikai 12.09. (sestdiena) 15 eiro
Tikai 13.09. (svētdiena) 15 eiro
Tikai 14.09. (pirmdiena) 15 eiro
Tikai 15.09. (otrdiena) 15 eiro

Kopā:

Dalībai seminārā līdz 31. augustam: 
1. Jāaizpilda Pieteikuma anketa un jānosūta uz e-pastu info@krija.lv 
2. Jāveic maksājums, saņēmējs Krija jogas biedrība Latvijā

– Tiks nodrošināts veģetārs ēdiens pēc iepriekšēja pasūtījuma. Maksājuma summas un  
 kārtība tiks precizēta. Ir iespēja gatavot pašiem līdzpaņemto ēdienu. Jāņem līdzi  
 ēdampiederumus, tajā skaitā šķīvi, bļodu, krūzi un citu nepieciešamo. 
– Semināra laikā tiek nodrošināti ūdens un tēja.
– Meditācijām telpā lūdzu ņemiet līdzi segu/jogas paklāju, spilvenu un zeķes. Iesakām  
 izvēlēties brīvu, ērtu un atbilstošu apģērbu gan iekštelpām, gan pastaigām.
– Lai sagatavotos un noskaņotos meditācijas nodarbībām, aicinām ierasties 30 minūtes pirms  
 iniciācijas sākuma un 10–15 minūtes pirms katras meditācijas nodarbības.
– Individuālas vēlmes un prasības lūgums sūtīt uz e-pastu info@krija.lv līdz 7.09.

Apstrādājot personas datus, Krija joga biedriba Latvijā ievēro Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes 
regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti.Ar šo apliecinam, ka informācija un 
personas dati, ko Jūs iesniegsiet, tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar minēto normatīvo aktu prasībām. Dati netiks nodoti trešajām personām
Iesniedzot savus datus, Jūs piekrītat, ka dati tiek apstrādāti un Krija joga biedrība Latvijā tos uzglabā ne vairāk kā divus gadus.

Summu veido:
–  Maksa par dalību seminārā (Nr. 2)
–  Maksa par naktsmītnēm (Nr. 3)

Rekvizīti: Krija jogas biedrība Latvijā
Reģistrācijas Nr.:40008152618
Konta Nr. LV53PARX0023006900001

Naktis, datumi
Istabiņa vai telts vieta* vienai 

personai. Atzīmēt

17 eiro 5 eiro

Nakts no 11.09. uz 12.09.
Nakts no 12.09. uz 13.09.
Nakts no 13.09. uz 14.09.
Nakts no 14.09. uz 15.09.

Kopā:
* Telts netiek nodrošināta. Telts vietas maksā ietverta labierīcību izmantošana
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