Jelentkezési lap

Vinçotte Akadémia Szakmai Tréningek

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

KÉPZÉS ADATAI

Képzés kódja:

Képzés
megnevezése:
Képzés helyszíne
és idôpontja:

2016

VÁLLALAT ADATAI

Vállalat neve:

Vállalat címe:
ország

irányítószám

közterület neve

település (város)

házszám, emelet, ajtó

Vállalat
levelezési címe:
ország

irányítószám

közterület neve

település (város)

házszám, emelet, ajtó

Telefonszám:

Fax:

E-mail cím:

KAPCSOLATTARTÓ ADATAI

Név:

Beosztás:

Telefonszám:

E-mail cím:

Honnan értesült a Vinçotte International
Hungary tevékenységérôl?
Folytatás a következô oldalon.
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3. résztvevô adatai

2. résztvevô adatai

1. résztvevô adatai

RÉSZTVEVÔK ADATAI

Neve:

Beosztás:

E-mail cím:

Legmagasabb iskolai
végzettség:

8 általános

szakmunkás

szakközépiskolai érettségi

gimnáziumi
érettségi

fôiskola

egyetem

technikum

Szállás
igény:

1 ágyas szoba
2 ágyas szoba

Neve:

Beosztás:

E-mail cím

Legmagasabb iskolai
végzettség:

8 általános

szakmunkás

szakközépiskolai érettségi

gimnáziumi
érettségi

fôiskola

egyetem

technikum

Szállás
igény:

1 ágyas szoba
2 ágyas szoba

Neve:

Beosztás:

E-mail cím:

Legmagasabb iskolai
végzettség:

8 általános

szakmunkás

szakközépiskolai érettségi

gimnáziumi
érettségi

fôiskola

egyetem

technikum

További résztvevôk esetén kérjük, töltse ki az 1. számú mellékletben szereplô mezôket!

Dátum
Általános feltételek: A Vinçotte Akadémia jelentkezéskor, illetve
egy-másfél héttel a képzés megkezdése elôtt visszaigazolja a képzésen való részvételüket. Az egyes képzéseknél feltüntetett alacsonyabb részvételi díjak a Vinçotte Akadémia ügyfeleire vonatkoznak (akiket az Vinçotte International Hungary Kft. tanúsít).
A részvételi díj tartalmazza a napi étkezést, melynek adóit az Ön
kényelme érdekében Társaságunk bevallja és megfizeti Ön helyett,
az oktatási anyagokat, a vizsga és a tanúsítvány költségét, valamint az elôzetes tudás / kompetencia felmérést. A feltüntetett árak
nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák. A jelentkezési lap kitöltését, és elküldését megrendelésként kezeljük, és ez fizetési kötelezettséget von maga után.

Szállás
igény:

1 ágyas szoba
2 ágyas szoba

PDF letöltése

Aláírás
A tanfolyam kezdete elôtt 4-10 munkanappal a részvétel lemondása esetén a Vinçotte Akadémia a képzési díj 50%-ára, 3 munkanapon belüli lemondás esetén a teljes képzési díjra jogosult az
alábbiak szerint:
• Lemondást csak írásban fogadunk el!
• Amennyiben a képzést 8 hónapon belül elindítjuk, és azon a megrendelô részt vesz, úgy a befizetett képzési díjat beszámítjuk.
• Amennyiben a képzés 8 hónapon belül nem indul, vagy azon a
megrendelô nem jelenik meg úgy a képzô a fent leírtak szerinti
összegre jogosult.
A számlát legkésôbb a képzés megtartását követô napon állítjuk
ki, a több részre bontott képzések megrendezése esetén (pl.
Six Sigma) a számla az elsô rész megtartása után kerül kiállításra.

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

A Vinçotte Akadémia a képzési idôpontok változtatási jogát fenntartja abban az esetben, ha a jelentkezôk száma nem elegendô a
képzés indításához, vagy amennyiben az elôadó biztosítása
elháríthatatlan akadályba ütközik. Az új idôpont kijelölését a
megrendelôkkel egyezteti. A képzéseink általában 09:00 órakor
kezdôdnek (tervezett érkezés és regisztráció 08:30-tól) és 17:00
óra körül fejezôdnek be.
Kedvezmények, egyebek:
Egy adott tanfolyamra, egy adott cégtôl 3 vagy több fô jelentkezése esetén 10% kedvezményt adunk a részvételi díjból. Egy hónappal egy adott képzés idôpontja elôtt történô jelentkezés esetén
5% kedvezményt adunk a részvételi díjból. Egyszerre csak egy
kedvezmény érvényesíthetô.
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