Felnőttképzési Oktatás Feltételei
1.

A Felnőttképző a jelen szerződés alapján szervezett célirányos kompetenciakialakításra és
kompetencia-fejlesztésre irányuló – köznevelési intézmény, szakképző intézmény és felsőoktatási
intézmény alapfeladatába, illetve a szakképzésről szóló törvény hatálya alá nem tartozó – képzési
szolgáltatást nyújt a Résztvevő részére.

2.

A képzés sikeres elvégzéséről a Felnőttképző tanúsítványt állít ki a Résztvevő részére.

3.

A képzés sikeres elvégzésének feltétele a készülék modellen bemutatott helyes használata,
amelynek igazolására a tanfolyamvezető jogosult.

4.

A képzési díj összege az adott tanfolyam meghirdetett díja, amelynek megfizetése a képzés
megkezdéséig esedékes a Felnőttképző által a CIB Banknál vezetett 10700024-0471660451100005 sz. bankszámlára történő átutalással. A képzésen történő részvétel feltétele a képzési
díj előzetes megfizetése és ennek a Felnőttképző részére történő igazolása legkésőbb a
kiválasztott képzés időpontjáig.

5.

Amennyiben a képzés az 1. pontban meghatározott helyszínen és időpontban bármilyen, a
Résztvevőnek fel nem róható okból nem tartható meg, a Felnőttképző 2 hónapon belül
gondoskodik a képzés új időpontban történő megtartásáról. Amennyiben az új időpont a
Résztvevő számára nem megfelelő, a Felnőttképző köteles a képzés díját a Résztvevő számára
visszatéríteni az erre vonatkozó igény bejelentésétől számított 15 napon belül.

6.

Amennyiben a Résztvevő a Felnőttképzőnek fel nem róható okból a képzést elmulasztja, a képzési
díj visszatérítésére nem tarthat igényt. Mulasztásnak minősül a tanfolyam kezdési időpontjához
képest 15 perc időtartamú késedelmes megjelenés is. Ebben az esetben a tanfolyam elvégzése a
Felnőttképző által meghirdetett új időpontban, új szerződés megkötése alapján lehetséges.
Amennyiben a Résztvevő a képzést orvosilag igazolt egészségi okból mulasztja el, a Felnőttképző
által meghirdetett új időpontban a korábban megfizetett képzési díj beszámításával jogosult a
képzésen részt venni.

7.

A Felnőttképző a jelen szerződésben vállalt képzési kötelezettségének megszegése esetén köteles
a Résztvevő által befizetett képzési díjat haladéktalanul visszatéríteni, valamint a Résztvevő
részére megtéríteni a képzésen történő részvétellel összefüggésben felmerült igazolt költségeit.

8.

A Résztvevő a jelen szerződésben vállalt fizetési kötelezettségének elmulasztása esetén a
képzésen történő részvételre nem jogosult, ezzel összefüggésben a Felnőttképzővel szemben
semmilyen követelést nem támaszthat.

9.

A Felnőttképző kijelenti, hogy a jelen szerződés tárgyát képező képzési tevékenységhez
költségvetési támogatást, vagy európai uniós forrást nem vesz igénybe, a Résztvevő számára
ösztöndíjat nem folyósít.

10. A Felnőttképző tájékoztatja a Résztvevőt, hogy a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII.
törvény 15.§ (1) bek. ab) pontja alapján köteles a képzésben részt vevő személyek természetes
személyazonosító adataira, elektronikus levelezési címére és adóazonosító jelére vonatkozó
adatot szolgáltatni a felnőttképzési államigazgatási szerv részére. A Résztvevő az adatainak a
jelen pont szerinti továbbítását előzetesen jogosult írásba foglalt jognyilatkozattal megtiltani.
Írásba foglaltnak kell tekinteni a jognyilatkozatot akkor is, ha annak közlésére a jognyilatkozatban
foglalt tartalom változatlan visszaidézésére, a nyilatkozattevő személyének és a nyilatkozat
megtétele időpontjának azonosítására alkalmas formában kerül sor.
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