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Programa de Treinamento em Harmonyum e Terapias Naam Yoga: 
Todas as inscrições são finais e os reembolsos não estão disponíveis após efetuada a matricula. Alunos matriculados 
em eventos de treinamentos presenciais (sem conteúdo on-line) podem se retirar do programa e solicitar a emissão de 
um crédito em conta. O crédito em conta será emitido no valor da mensalidade paga e poderá ser utilizado para 
inscrição em qualquer evento patrocinado pelo Naam Yoga Therapies dentro de 12 meses da data de emissão do 
crédito. 
 

1. O pagamento pode ser transferido somente uma vez.  
2. Se o valor do evento de substituição for maior que o saldo transferido, o participante pagará a diferença.  
3. Se o valor do evento original for maior do que o valor do evento de substituição então a diferença pode ser 

utilizada para um outro evento dentro do período de 12 meses a partir da desistência do evento original.  
4. Para eventos que contenham, ambos, Conteúdo Online e Presencial, qualquer crédito terá o valor referente 

ao conteúdo online deduzido.   
 

Programas de Treinamento Online: Créditos em Conta não estão disponíveis para alunos matriculados em programas 
online. 

 
Reembolso por Adversidades: 
Naam Yoga Therapies, a seu exclusivo critério, irá avaliar requerimentos de reembolso por adversidade caso a caso. 

Os reembolsos por adversidade serão emitidos na totalidade, subtraindo uma taxa de processamento de US$30,00. 
Uma dedução adicional de 3% será avaliada para reembolsos de pagamentos com cartão de crédito. 

Exceto no caso de reembolso por cartão de crédito, todos os reembolsos aprovados serão feitos com cheque. Os 
reembolsos qualificados serão emitidos no prazo de 4 semanas após o pedido. 
Em nenhuma circunstância o custo da hospedagem e refeições será reembolsado, quando inclusos no custo do 
treinamento / retiro. 

 

Cancelamento por Naam Yoga Therapies: 

Naam Yoga Therapies se reserva o direito de cancelar qualquer programa a qualquer momento. Neste evento, o 
participante receberá um reembolso total. 

Despesas de Participação (Política de Mudança de Data): 
Naam Yoga Therapies reserva-se o direito de alterar as datas do programa, conforme necessário, e não se 
responsabiliza por quaisquer custos de passagens aéreas, reservas de hotéis, etc. Naam Yoga Therapies recomenda 
que os participantes façam todas as reservas com a opção de cancelamento ou reprogramação para todos os serviços 
relacionados a viagens. 

 
Resolução de comum acordo: 
Toda e qualquer disputa, divergência e discordância que surja entre nós será resolvida por arbitragem em Santa 
Mônica, CA sob as regras da American Arbitration Association e o julgamento para a sentença poderá ser registrado em 
qualquer tribunal de jurisdição competente. Os tribunais do Estado da Califórnia terão jurisdição exclusiva sobre todos 
os assuntos relacionados a este contrato. 
Notificação de Cancelamento pelo Participante: 
Um telefonema ou e-mail com sua notificação é necessário:   

• Programas Naam Yoga Therapies: Telefone: 646.257.4915, e-mail: training@naamyoga.com 
• Programas de Treinamento em Harmonyum: Telefone: 646.291.6174, e-mail: harmonyum@naamyoga.com 
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Informações ao Participante: 
O participante concorda em verificar e-mails e correios de voz enviados por Naam Yoga Therapies com informações 
referentes a preparação / instruções relacionadas a eventos e quaisquer atualizações ou alterações feitas para o 
evento, em tempo hábil e regularmente. Naam Yoga Therapies não se responsabiliza por custos incorridos devido a 
informações não revisadas pelo participante do evento. 

Ao se inscrever, os alunos indicam sua concordância com os termos e condições acima. 
Condições para Destituição do Participante: 
· Incumprimento de acordos financeiros 

· Uso de drogas ilegais na propriedade, ou assistir aulas sob a influência de drogas ou álcool 

· Não comparecimento às sessões 

· Comportamento disruptivo incomum 
· Falta de vontade de seguir as instruções da Equipe de Treinamento e de Ensino 

 


