H
... ez MÁS mint egy KUTYAiskola ... !

WWW.4TAPPANCS.HU

INFO

@4TAPPANCS.HU

(06)-30-29 29 995

JELENTKEZÉSI LAP A jelentkez

neve:

______________________________________________________

születési hely és id pont:

______________________________________________________

iskolai végzettség:

_________________

irányítószám:

_________

lakcím: _______________________________________________

szem. ig sz.:

____________________________ adóazonosító.: ____________________________

telefon:

_________________________

szakképzettség: __________________

e-mail: _________________________________

:

(OKJ szám: 52 810 01 1000 00 00)

és vállalom a képzés költségének fizetését.

megnevezése:
székhelye:
fióktelepe:
cégjegyzékszám:
oktatási nyilvántartási szám:

4TAPPANCS Állaterápia és Kutyatréning Szolgáltató Bt.
Stefan Siman
3657 Királd, Béke-telep 22
8220 Balatonalmádi, Szép Ilonka u. 1
05-06-016858
adószám:
28702179-2-05
00046-2010

A gyakorlati képzés helyszínei:
Cerberos Kutyaiskola - 1163 Budapest, Prohászka Ottokár utca 47.
Ezredéves Készségfej
és Speciális Szakiskola - 8000 Székesfehérvár, Havranek J. u. 4
Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény - 1035 Budapest, S
-11.
Városi környezet, tömegközlekedés, intézményekben közlekedés gyakorlata - Budapest
A képzés kezdete:
A szakképzés költsége:
Fizetés:

2011.05.16.
170.000,- Ft / résztvev

Banki átutalással:
Postai kézbesítéssel

(nem tartalmazza a vizsgadíjjat !)

4TAPPANCS Bt. - Erste Bank Hungary
11600006 00000000 32174869
4TAPPANCS Bt. - 8220 Balatonalmádi, Szép Ilonka u. 1

A jelentkezés akkor válik véglegessé, ha a jelentkezési lapokat (2 pld.) a fenti címre eljuttatták és a tanfolyam költsége a
fenti bankszámlára vagy címre beérkezett.
Visszatérítés:
•
A képzés kezdete, az e-oktatás hozzáférésének aktiválása
1 nappal vagy korábban
esetén a tanfolyam résztvételi költségének 50 % át térítjük vissza.
után visszalép, vagy azt bármilyen okból abba hagyja, a befizetett összeget nem térítjük vissza.
•
A lemondást csak írásos formában fogadjuk el.
Elfogadom a képzésre való felvétel feltételeit:
•
éretségi vizsga
•
a szakképesítés je
alkalmasság orvosi igazolása (zoonózisoktól való mentesség,
, testi épség,
égtagok-, ujjak teljes épsége, használhatósága)
•
•
•
az e-oktatáshoz rendelkezni kell számítógéppel, Windows operációs rendszerrel, internetkapcsolattal,
számítógépes ismeretekkel és az irodai programcsomagok, e-mail rendszerek biztos kezelésének ismeretével
Alulírott
tudomásul veszem a fenti feltételeket és kijelentem, hogy a képzés, a gyakorlat és a vizsga
során az általam anyagban, eszközben esetlegesen okozott kárt megtérítem, a gyakorlati foglalkozás és vizsga
. Az elméleti e-oktatás 135 óráját, valamint a
gyakorlati képzés 165 óráját 8 hónapon belül teljesítem. Biztosítom az adatvédelmet a 4TAPPANCS Bt. és a
szerzöi, szellemi és gyakorlati tevékenységét, valamint az ügyfeleiket érintö
személyes- és adatvédelmi jogokat illetöen. Tudomásul veszem, hogy a 4TAPPANCS Bt. és a Mancsosok
fönntartja a jogot a képzés alatt szemléltetöi vagy megfigyelési céllal készült kép- és
videoanyagoknak minden féle sokszorosítására és közlésére.
Készült: 1 pld
1 pld

képzési intézmény

dátum: ………………………..

…………………………………..……………
jelentkez aláírása

……………………………..………………….…

