2020 M. GEGUŽĖS 22-24 D.
SEMINARAS SU GABRIELLA GIUBILARO
(FLORENCIJA, ITALIJA)

Esu laiminga pranešdama, kad mano mylima Mokytoja Gabriella
Giubilaro vėl atvyksta į Vilnių!
Gabriella Giubilaro jogos pasaulyje žinoma ir vertinama už mokymo
metodiką, preciziškumą. Ji moko be galo dėmesingai, atsižvelgia į
kiekvieno dalyvio individualius poreikius. Gabriella mylima ir už puikų
itališką humorą.
Jogą Gabriella pradėjo praktikuoti 1973 m. Florencijoje (Italija). Apsigynusi
fizikos mokslų daktaro laipsnį, Gabriella visą savo gyvenimą paskyrė
Iyengar jogai, jos sklaidai. Su Iyengar‘o šeima Gabriella jogos mokosi nuo
1983 m., kasmet ji grįžta studijuoti į Ramamani Iyengar Memorial Yoga
Institutą (Pune, Indija). 1987 m. Florencijoje Gabriella įsteigė Iyengar jogos
institutą ir jogos centrą, kuriuose moko ir vadovauja. Ji veda tarptautinius
jogos seminarus daugelyje Europos šalių (tarp jų Latvija, Lenkija, Slovakija
ir kt.), Izraelyje, Kanadoje, JAV ir kitose šalyse.

Seminaras skirtas visiems praktikuojantiems jogą ir jogos mokytojams.
Seminaro tvarkaraštis:
Penktadienis, Gegužės 22 d.: 17.00-20.00 val.
Šeštadienis, Gegužės 23 d.: 10.00-13.00 val. ir 15.00-17.00 val.
Sekmadienis, Gegužės 24 d.: 9.00-12.00 val. ir 14.00-16.00 val.
Kaina: viso seminaro - 150 Eurų;
vienos dienos - 90 Eurų; vienos seminaro dalies - 60 Eurų.
Pirmenybė teikiama registruojantis visam seminarui. Į atskiras seminaro
dalis registruojama tik esant laisvoms vietoms.
Registracija patvirtinama:
iki 2020 m. balandžio 10 d. sumokėjus 50 Eurų negrąžinamą registracijos
mokestį (avansą). Likusią seminaro kainą galima sumokėti vėliau.
Tačiau, nesumokėjus avanso iki nurodytos datos, viso seminaro kaina
padidėja iki 200 Eurų, atskirų seminaro dalių kaina padidėja 30 procentų.
Mokėjimą (registracijos mokestį - avansą) galima sumokėti grynaisiais arba
mokėjimo pavedimu į AB „Šiaulių bankas“ banko sąskaitą. Gavėjas Ramunė Zaleskaitė, sąskaitos numeris LT757180300198724566, mokėjimo
paskirtyje įrašyti „2020 gegužės jogos seminaras“.
Seminaro vieta: Šiltadaržio g. 6, II aukštas, Vilnius (Menų spaustuvė)
https://www.google.com/maps/place/%C5%A0iltadar%C5%BEio+g.+6,+
Vilnius+01124/@54.6843129,25.2895834,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!
1s0x46dd9417b97e3c73:0x7ace5f6f51acc69b!8m2!3d54.6843129!4d25.2
917721
Svarbu: vietų skaičius ribotas, laimi užsiregistravę pirmieji.
Priemonės: prašau turėti savo jogos priemones: jogos kilimėlį, 2 jogos
diržus, 3 antklodes ir 2 jogos kaladėles. Jeigu savo jogos priemonių neturite,
prašau registruojantis pranešti man, suderinsime kaip pasiimti pasiskolintas
studijos priemones.
Informacija: Ramunė, mob. Nr. +370 686 24853; el. paštu
ramunejoga@gmail.com arba apsilankykite mano asmeninėje FB paskiroje
ar: http://www.iyengarjoga-ramunestudija.lt
https://www.facebook.com/iyengarjogosstudija/

