JELENTKEZÉSI LAP
Tanfolyam megnevezése: ......................................................................................................... .
A jelentkező neve: ............................................................................................................
Születési neve: ............................................................................................................................
Anyja neve: .................................................................................................................................
Születési helye: .............................................................. Születési ideje: ..................................
Lakóhelye irányítószáma: .................................. Település: .....................................................
Utca, házszám:............................................................................................................................
Telefon:................................................................. Mobil: ..........................................................
E-mail: ............................................. Személyi igazolvány szám: ................................................
TB szám: .............................................. Adóazonosító jel (adószám):........................................
Iskolai végzettség: .....................................................................................................................
Munkahelye: ..............................................................................................................................
Munkahely címe, telefonszáma .................................................................................................
Számlázási cím: ..........................................................................................................................
Dátum: ............................................

.....................................................................
A jelentkező aláírása

A jelentkező a …………………………………. munkakör betöltésére alkalmas. ………………………………..
orvos aláírása
Oldal: 1/2

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
1. A kitöltött és aláírt Jelentkezési lap képzési intézmény általi átvétele – a 3. és 5.
pont szerinti megkötéssel – előszerződésnek minősül. Az ez alapján kötendő
képzési szerződés a végleges szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
2. A képző intézmény a tanfolyamokkal kapcsolatos tudnivalókról (helye, ideje,
kezdete, egyéb szolgáltatások stb.) alkalmas módon (telefonon, faxon, e-mailen
stb.) tájékoztatást ad.
3. A képző intézmény tanfolyamot csak megfelelő számú jelentkező esetén indít.
Kellő számú érdeklődő hiányában a jelentkezőt értesíti más tanfolyamon való
részvételének lehetőségéről.
4. Igény szerint csekély létszám esetén is indítható tanfolyam, a résztvevőkkel történt
külön megállapodás szerint.
5. Ha a képző intézmény a jelentkezést – a jelentkező egyidejű tájékoztatása mellett –
helyhiány vagy más ok miatt csak feltételesen fogadja el, a szerződés csak akkor
válik hatályossá, ha a résztvevők jelentkezésének végleges elfogadásáról képző
intézmény a jelentkezőt értesíti.
6. Az oktatás általános forgalmi adó tartalma az 1992. évi LXXIV. törvény 28. §-a, 30.
§-a és a 2. sz. melléklet 17. pontja szabályozza.
7. A tanfolyam díjának befizetése beiratkozáskor egy összegben, készpénzben vagy
átutalással a Consilium Art Kft. 11600006-00000000-44503406 sz. számlájára
történhet. A hallgató a tanfolyamot csak a tanfolyami díj befizetése után
látogathatja. Ez vonatkozik a munkaügyi központok által támogatott hallgatói
önrészre is. Munkáltatói beiskolázás esetén a hallgató a tanfolyamot szintén csak a
tanfolyami díj befizetése után látogathatja.
8. A magánhallgatók részére külön írásbeli kérelem alapján részletfizetési
kedvezmény külön megállapodás alapján biztosítható.
9. A képző intézmény a tanfolyami díj 30%-át regisztrációs díjként (eljárási
költségként) kezeli.
10. A hallgató azon indok alapján, hogy a tanfolyam bármely részén nem tudott részt
venni, időarányos tanfolyami díj visszatérítésére nem tarthat igényt.
11. Kivételesen, méltányosságból visszatérítést kaphat (írásbeli kérelem alapján) az a
hallgató, aki igazolt betegség, külföldi kiküldetés, katonai szolgálat teljesítése miatt
maradt távol. Ilyen esetekben a tanfolyami díj a teljes tanfolyami díj 30 %-ának
megfelelő regisztrációs díj, valamint a kérelem beérkezéséig eltelt időarányos díj
levonása mellett téríthető vissza.
12. A tanfolyami díj tartalmazza az oktatáshoz meghirdetett szolgáltatásokat is.
13. A hallgatónak lehetősége van reklamációra, melyet az ügyfélszolgálaton tehet
meg.
14. Az előzetes tudásszint felmérésének díja: 2500 Ft/óra.
15. A hallgató kéri az előzetes tudásszint felmérését: igen
nem

