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Osona Ioga és un centre que vetlla pel creixement dels seus usuaris.  
A Osona ioga creiem en el compromís. El compromís amb un mateix, amb el propi 
creixement, el compromís amb els altres i el compromís amb el centre. Creiem que és 
necessari valorar a aquells qui es comprometen de forma constant. D'altra banda, vivim en 
un món de canvi constant on la flexibilitat i l'acceptació de la impermanència és vital. 
 
És per aquest motiu que a les classes de Shakti Dance® hem ideat diferents modalitats de 
pagament, per tal de facilitar el compromís però amb opcions molt flexibles. 
 
Classes setmanals: Pagament Mensual 
Pensat per aquelles persones que volen i poden comprometre's setmanalment un dia en 
concret. 
Horaris: 

- Dilluns de 18.30h a 20h 
- Dijous de 16h a 17.30h  

Cada dues setmanes es canvia la temàtica de classe.  
 
Preu: 40 euros al mes (1 classe setmanal) , 60 euros al mes (2 classes setmanals) 
 
Condicions: 

● L'usuari tindrà sempre la seva plaça reservada en l'horari i disciplina que s'ha 
compromès. 

● En cas de no poder assistir a una classe la podrà recuperar un altre dia de la 
setmana d'aquella mateixa disciplina o de qualsevol de les disciplines ofertes en el 
centre (sempre i quan hi hagi places disponibles), avisant prèviament. En cas de no 
poder recuperar la classe, podrà regalar la seva classe a una amistat. 

● El preu serà fix (no variarà segons la quantitat de classes que pertoquin a aquell 
mes). 

● Es pagarà el primer dia de classe mensual. En cas de no poder assistir, es realitzarà 
transferència bancària al número de compte que es facilitarà. 

● Per donar-se de baixa d’aquesta modalitat, caldrà avisar abans del dia 15 del mes 
anterior. 

● Podran assistir a les classes i/o tallers fora de l’horari regular a un preu menor que la 
resta de participants. 

 
Pagament per “bonus”: 
Pensat per aquelles persones que no es poden comprometre de forma fixa setmanal i que 
preveuen que cada mes els variarà l'assistència en més o menys freqüència. 
Es realitzaran varis packs de bonus per classes d'una mateixa disciplina. Els preus seran els 
següents: 
Bonus de 4 classes: 50 euros (12,5 euros la classe) 
Bonus de 6 classes: 70 euros (11,66 euros la classe) 
Bonus de 9 classes: 95 euros (10,56 euros la classe) 
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Condicions: 

● Els bonus tindran una caducitat trimestral des de la data d'adquisició del bonus. 
● Els bonus són nominals i intransferibles.  
● Caldrà confirmar assistència per tal de reservar plaça com a mínim amb un dia 

d'antel.lació. 
● Podran assistir a les classes i/o tallers fora de l’horari regular a un preu menor que la 

resta de participants sempre i quan coincideixin amb un bonus actiu en la data 
establerta. 
 

Pagament classe puntual: 
Pensat per aquelles persones que els és impossible comprometre's degut a la seva 
variabilitat horària. 
Preu: 14 euros  
 
Condicions: 

● Caldrà confirmar assistència com a mínim amb un dia d'antel.lació per tal de reservar 
plaça i aquesta estarà supeditada a l'aforament de la sala. 

 
Classe dissabte bimensual: 
Classe pensada per aquelles persones que viuen lluny o que no poden assistir en els 
horaris regulars setmanals. En aquestes classes s’explica amb deteniment cada part de la 
classe. 
El preu de la classe els dissabtes serà de 18 euros (14 euros per alumnes regulars i 
alumnes amb bonus actiu el dia de la classe) i tindrà una durada de 2h, de 10.30h a 12.30h. 

 
 
 


