Jelentkezési lap

Vinçotte Akadémia

Kérjük, nyomtatott betûkkel töltse ki a jelentkezési lapot, majd küldje vissza a 06 1 413 6048-as fax számra!
1. A képzés
megnevezése:

A képzés
helyszíne (város):
A képzés
kezdési dátuma:

2. A képzésen
résztvevô neve:
Születési /
leánykori neve:

Születési
hely:

Édesanyja
születési neve:

Születési
idô:

Résztvevô
lakcíme:
Értesítési
címe:
Telefonszáma:

Mobiltelefon:

Napközbeni
elérhetôsége:

Fax:

E-mail címe:
Iskolai
végzettsége:

Szakképzettsége:

Munkahelyének
neve:
Munkahelyének
címe:
Kitöltendô,
ha a költségviselô más,
mint a jelentkezô.

3.

Költségviselô
megnevezése:
Költségviselô
címe:
Költségviselô
statisztikai száma:

Költségviselô
adószáma:

4. Igénybe kívánom venni az alábbi felnôttképzési szolgáltatást: (térítés ellenében)

Elôzetes tudásszint felmérés

Képzési szükségletek felmérése

Álláskeresési
tanácsadás

A képzés díjának kiegyenlítése
(magánszemélyek megrendelés esetén):

egy
összegben

havi kamatmentes
részletfizetéssel

a felnôttképzési szerzôdés megkötése
után a képzô számlája alapján

Fizetési konstrukció (egyéni
jelentkezés, magánszemélyek esetén):

átutalás

csekk

üdülési
csekk

A tanfolyamról az alábbi
módon értesültem:
(Több is válasz is adható)

újsághirdetés

képzés
tájékoztató

cég küld

körlevél

internet

ismerôs
ajánlása

egyéb:

Mint megrendelô, nyilatkozom, hogy az alábbi feltételeket elfogadom:
•
•
•

A képzés elvégzéséhez szükséges okmányok másolatát az oktatás megkezdéséig
megküldöm, vagy a beiratkozásra magammal hozom.
A képzéssel kapcsolatos teljes körû tájékoztatást megkaptam.
(Ár, idôpont, fizetési feltételek)
Tudomásul veszem, hogy a képzés csak megfelelô számú jelentkezés esetén indul.

•

Alulírott, büntetôjogi felelôsségem tudatában kijelentem, hogy a jelentkezési lap adatai
a valóságnak megfelelnek és hozzá járulok ahhoz, hogy adataimat a képzô intézmény a
felnôttképzésrôl szóló 2001. évi CI. Törvény mellékletében meghatározott, valamint a
személyes adatok védelmérôl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi
LXIII. Törvényben foglaltaknak megfelelôen kezelje.

Dátum

Aláírás

Általános információk az igénybe vehetô kedvezményekrôl:
•
•
•
•

Az egyéni résztvevôk számára külön kérésre havi kamatmentes részletfizetési kedvezményt adunk szakképzéseinknél!
GYED-en, GYES-en lévô egyéni résztvevôk számára 10% kedvezmény!
Egy adott cégtôl három vagy több résztvevô esetén személyenként 5 % árengedményt adunk az oktatási díjból!
Ha valaki az adott évben két képzésen vesz részt, akkor a 2. képzés díjából 10% árengedményt vehet igénybe az oktatási díjból!

H-1143 Budapest, Semsey Andor u. 25.
Tel: +36 1 321 4965
Fax: +36 1 413 6048
E-mail: akademia@vincotte.hu
www.vincotte.hu

Felnôttképzési nyilvántartási számunk: 01-0738-04
Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL 1365

