- DYSCALCULINE KÉPZÉS TÁJÉKOZTATÓ A JELENTKEZÉSSEL KAPCSOLATBAN
Kérjük, alaposan olvassa át a tájékoztatót!
1. Képzés ideje: 2017. október 13-14-15., péntek-szombat-vasárnap
Időpont: P-Szo: 09.00-17.00, V: 09.00-15.30
2. Képzés jelentkezési és fizetési határideje:
Képzés kedvezményes jelentkezési és fizetési határideje: 2017. szeptember 08.1
Képzés jelentkezési határideje: 2017. szeptember 22.
3. Jelentkezés módja:
 Honlapon elérhető jelenléti ív alapos, pontos kitöltésével
 Képzés díjának befizetésekor: a jelentkező pontos nevét kérjük feltüntetni a
közleményben, minden esetben! Az esetleges beazonosítási problémák miatt nem
vállalunk felelősséget!
 A számlát CSAK arra a számlázási címre tudjuk kiállítani, ahonnan érkezett az utalás,
így kérjük, ennek megfelelő számlázási címről, névvel ellátva utaljanak. Utólagos
számlamódosításra nincs lehetőség. Kérdés esetén szervezőnk szívesen áll
rendelkezésükre!
 Amennyiben jelentkezését elküldte nekünk, egy visszaigazoló emailt küldünk a
jelentkezőnk részére, amelyben megerősítjük, hogy jelentkezését még tudjuk-e
fogadni. Pozitív megerősítésünket követően teljesíthető a képzés díja.
4. Képzésen való részvétel feltétele:
4.1. A képzésen az a Jelentkező vehet részt, aki a képzés kezdete előtti munkanapon, azaz
októberi képzésünk esetében, 2017. október 12. napjáig, teljesítette a képzés díjának
befizetését. Ennek hiányában, a Képzés Szervezőjének nem áll módjában a jelentkezést
véglegesíteni, az esetleges önrész kifizetésének 100%-át a Képzés Szervezőjének pedig nem áll
jogában visszatéríteni a Jelentkezőnek.
4.2. A jelentkezés véglegesítéséhez szükséges:
 részletesen kitöltött jelentkezési lap
 a képzés díjának teljes befizetése
 végzettséget igazoló dokumentumok jól látható másolatának beküldése
 a Képzés Szervezője és a Jelentkező közötti szerződés megkötése, aláírása
5. Képzés visszamondása:
Amennyiben a Jelentkező, rajta kívül álló okból nem tud részt venni a képzésen, abban az
esetben a Képzés Szervező számára, a képzés előtt haladéktalanul, de legalább 24 órával a
képzés megtartása előtt, ezt jeleznie kell, a megadott elérhetőségek valamelyikén
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A kedvezményes képzési díj a megadott kedvezményes határidőig történő befizetés esetében érvényes.
Amennyiben a jelentkező a kedvezményes időpont előtt jelentkezett, azonban nem telesítette a képzés díjának
befizetését a megadott dátumig, úgy számára már nem biztosított a kedvezményes képzési díj. Kiadott számla
esetében bekérjük a számlákat és módosított számlát küldünk a személy, vagy az intézmény felé.
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(info@dyscalculine.com), és csatolja az ennek alátámasztásához szükséges iratok másolatát
(mulasztás igazolása), úgy, amennyiben 2017. október 1-je után történik a visszamondás, a
befizetett képzés teljes díjának 80%-át köteles a Képző Intézmény visszatéríteni, vagy
lehetősége van a Képzésen résztvevő jelentkezését, egy alkalommal, a következő képzés
időpontjára átregisztrálni.
6. Részletfizetési lehetőségek:
Részletfizetésre biztosít lehetőséget a Képzés szervezője, amelynek ütemezése:
6.1. Kedvezményes képzési díj esetében:
1. részlet befizetésének határideje (20.000 Ft): 2017. július 17.
2. részlet befizetésének határideje (30.000 Ft): 2017. szeptember 8.
6.2. Teljes képzési díj esetében:
1. részlet befizetése (25.000 Ft): 2017. szeptember 13.
2. részlet befizetése (30.000 Ft): 2017. október 7.

Kérdés esetén keressen bizalommal:
Szervező, koordinátor: Nyeste Dorottya
email: info@dyscalculine.com
Telefonszám: 30/774-1724
Mód., Budapest, 2017. július 20.
Köszönettel:
Dyscalculine
Csapata
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