AUTENTIKUS EGYÉNI AYURVEDIKUS MASSZŐRKÉPZÉS

OKTATÁSI SZERZŐDÉSE

Tulajdonos: Krishna Kumár www.brahmayurveda.hu
1065. Budapest, Podmaniczky u. 18

Tel. 06 30 223 40 62

Amely létrejött …………………………………………… szül.hely,idő……………………………......
Levelezési cím:…………………………………….…. E-mail:…………………………………………
Tel:........................................................................
mint hallgató, és a(z)
Krishna Kumár
AUTENTIKUS AYURVEDIKUS MASSZÁZSKÉPZÉS ÉS TERÁPIA
mint az oktató és terápiás centrum, ayurvedikus masszázs tanfolyami oktatásra.

A KÉPZÉSRE JELENTKEZÉS MÓDJA:

A Brahmayurveda autentikus masszázsközpontban személyesen vagy telefonon, , de mindenképpen
szükséges a jelentkezési ív kitöltése a tanfolyam időpontja előtt legkésőbb 7 nappal történik, 20%
előleg átutalásával a következő bankszámlaszámra:
Krishna Kumár
OTP Bank Zrt.
11773425-03327421
IBAN: HU201177 14230332 7421 0000 0000
Közlemény: Egyéni masszázstanfolyam előleg és név

AZ ELMÉLETI KÉPZÉS ÉS A GYAKORLATI OKTATÁS TEMATIKÁJA:

1.) A tanfolyam díjának ellenében 12 órás tanórákon biztosítjuk a hallgató részére a sikeres
felkészülés feltételeit, az elméleti és a gyakorlati, egyéni képzést. Ez a 1065. Budapest,
Podmaniczky utca 18 szám alatt, a kitűzött időpontokban történik.
2.) Biztosítja az oktató tanár folyamatos elérhetőségét; és a gyakorlati képzéshez minden feltételt
biztosít. Nem biztosítja a masszázs gyakorlásához szükséges személyt, alanyt.
3.) Az oktatási helyszínen költségmentesen teát és tisztított vizet biztosít.

A JELENTKEZŐ HALLGATÓ KÖTELEZETTSÉGEI:

1.) A képzésre jelentkező hallgató aláírja az OKTATÁSI SZERZŐDÉST.
2.) Az elméleti képzés idején az oktató irányításával és segítségével a legjobb képességeinek
megfelelően megtanulja az elméleti anyagot, valamint a gyakorlati részben is figyelmesen
aktív marad.
3.) A tanfolyamra jelentkező az Oktatási Szerződés aláírásakor befizeti a tandíj további 80%át az első napon amiről számlát állítunk ki..
4.) Tudomásul veszi, hogy a képzés díja tartalmazza a képzéshez szükséges minden
dokumentumot és eszközt, beleértve: masszázs olajat, porokat, törölközőt és helyiséget.
5.) Hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait , kizárólag a képzéshez, továbbképzéshez – az előírt
jogszabályok szerint – kezelheti.

TANFOLYAM LEMONDÁSA:

1.) A képzés bármilyen okból történő megszakítása lemondása esetén sajnos nem áll módunkban
költségét vagyis a kifizetett oktatási előleget vagy díjat nem áll módunkba visszafizetni.
2.) Az időpontok leegyeztetését követően ha változás történne a jelentkezőnek 15 nappal előtte
értesítenie kell központunkat az esetleges változásról. Amennyiben a változást írásban nem
közli, nem áll módunkban visszafizetni az általa befizetett összeget.

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME:

1.) A Brahmayurveda masszázs központ kijelenti, hogy a hallgató adatait semmilyen
körülmények között nem szolgáltathatja ki és csak az állami ellenőrzésre feljogosított szervek
felé történő adatszolgáltatás céljából használja fel.

Budapest, 20….. ………………………………hó ……….nap

Készült 2 példányban!

………………………………………….
Hallgató

...………………………………….
Oktató

