Jelentkezési lap
Kérem felvételemet az alábbi tanfolyamra (a megfelelőt kérem X-elje be):

52 522 03 Robbanásbiztos berendezés kezelője OKJ képzés (12 nap, sikeres előzetes tudásfelméréssel 8 nap)

Robbanásbiztos berendezések karbantartása, javítása, szerelése és üzembe helyezése szaktanfolyam (5 nap)

Robbanásbiztonság-technikai ismeretújító képzés robbanásveszélyes
térségben dolgozók számára (2 nap)

Szerelő, karbantartó

(Kérem, a jobb oldali mezőben jelölje beosztását)

Vezető, tervező

Jelentkező adatai:
Név:
Születési hely, idő:
Anyja neve:
Címe:
TAJ száma:
Telefonszáma:
E-mail címe:

Mely területről érkezik?
Villamosipari
Gépészeti
Vegyipari

1.

Legmagasabb iskolai végzettsége. Az iskola típusa (a megfelelőt X-elje be):
8 általános iskola

szakmunkásképző iskola

technikum

szakiskola

gimnázium

főiskola

speciális szakiskola

szakközépiskola

egyetem
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2.

Honnan szerzett tudomást a tanfolyamról?
Internet:

Google:

Telefon:

Hírlevél:

Munkáltató:

Ismerős:

Egyéb: ............................................................................

3.

A tanfolyam költségviselője (A tanfolyam és vizsga díját átutalással szükséges rendezni.)
A képzés díját én fizetem

A képzés díját az alábbi cég fizeti
Cég neve:
Címe:
Számlázási cím:
Levelezési cím:
Adószáma:
Kapcsolattartó neve, beosztása:
Kapcsolattartó telefonszáma:
Kapcsolattartó e-mail címe:
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

4.

A kitöltött és aláírt Jelentkezési lap képzési intézmény általi átvétele előszerződésnek minősül. Az ez alapján kötendő felnőttképzési
szerződés a végleges szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

5.

A képző intézmény a tanfolyamokkal kapcsolatos tudnivalókról, esetleges változásokról (helye, ideje, kezdete, egyéb szolgáltatások,
stb.) arra alkalmas módon (telefonon, e-mailen, stb.) tájékoztatást ad.

6.

A képző intézmény tanfolyamot csak megfelelő számú jelentkező esetén indít. Kellő számú érdeklődő hiányában a jelentkezőt
(telefonon, e-mailen, stb.) értesíti a tanfolyam elmaradásáról, esetlegesen következő tanfolyamon való részvétel lehetőségéről.

7.

Igény szerint csekély létszám esetén is indítható tanfolyam, a résztvevőkkel történt külön megállapodás szerint.

8.

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 a képző intézmény a
jelentkezőt értesíti. Az oktatás általános forgalmi adó tartalmát a 2007. évi CXXVII. törvény szabályozza.

9.

A tanfolyam díjának befizetése a jelentkezési lap, munkáltatói megrendelés esetén az írásos megrendelő alapján kiállított díjbekérő,
vagy számla szerint egy összegben átutalással a Veproil Kft. részére, 10 nappal a tanfolyam megkezdése előtt kell megtörténjen. A
résztvevő a tanfolyamot csak a tanfolyami díj befizetése után látogathatja. Munkáltatói beiskolázás esetén a résztvevő a tanfolyamot
csak a tanfolyami díj befizetése után látogathatja.

10.

A Résztvevő azon indok alapján, hogy a tanfolyam bármely részén nem tudott részt venni, időarányos tanfolyami díj visszatérítésére
nem tarthat igényt. Kivételesen, méltányosságból visszatérítést kaphat (írásbeli kérelem alapján) az a Résztvevő, 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.

Kelt.:
.....................................

P.h.

....................................

cégszerű aláírás

jelentkező aláírása
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