Regisztráció / Jelentkezési Lap
Családi név:
Utónév:

Lakcím információk

Elérhetőségi információk

Lakcím

Telefonszám
Számlázási cím

Város
Irányítószám
Utca, házszám
Ország

E-mail cím
Szül. Idő
Nem

év

hó
férfi

nap
nő

Kérlek tüntesd fel itt pontosan,
hogyan szeretnéd a nevedet látni az okleveleken

Képzés neve

Előleg

Teljes összeg
Ft

Képzési helye és pontos időpontja
(Amennyiben több mint egy napos kérlek, tüntesd fel az első és utolsó napot.)
Képzés helyszíne

Vége

Kezdete

Kérlek, írd alá és küldd vissza az kepzes@fuzypilates.com e-mail címre.
Az előleg befizetésének módjáról e-mailben kapsz tájékoztatást.

Aláírás

Dátum
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Ft

Michael King Pilates
Oktatóképző Programok
Feltételek és kikötések
1. Az aláírt jelentkezési lap és az előleg befizetéséről szóló
igazolás felelőssé teszi a tanulót a kurzus teljes díjának
befizetésére. A teljes összeg fizetendő attól függetlenül,
hogy a tanuló befejezi-e a kurzust, vagy sikeres lesz-e a
vizsgája.

11. Minden utazási és szállásköltség, valamint bármilyen
értékvesztés, ami a MK Pilates rendezvényen való
részvételből keletkezik, a jelentkező teljes felelőssége.
Az MK Pilates semmilyen körülmények között nem
vállal felelősséget a költségekért.

2. A tanfolyamon való részvétel lemondása a tanfolyamot
megelőző napig lehetséges. Az addig befizetett díj a
következő MK Pilates tanfolyamon felhasználható.

12. A kurzus helyszíne elérhetőség függvénye, és az MK
Pilates fent tartja a jogot, hogy eltöröljön, visszahívjon,
változtasson, vagy átrakjon egy workshopot egy másik
helyszínre, időpontra. A cég informálni fogja a tanulót
az ilyen változásról belátható időn belül, a kurzus előtt.
Az MK Pilates nem terhelhető felelősséggel az ilyen
változtatásból
eredő
anyagi,
utazási
vagy
szállásköltség miatt kárért.

3. Azok a tanulók, akik nem tartják a fizetési ütemezést, nem
vehetnek majd részt a workshopokon ill. vizsgákon.
4. Az előleg biztosítja a tanuló részvételi helyét. A
fennmaradó összeget legkésőbb az első oktatási napon
kell rendezni. A tanulmányi anyagok (videó, könyv), csak
a teljes összeg befizetésével kerülnek átadásra.
5. A tanulónak a kurzus minden elemét el kell sajátítania, és
sikeres vizsgajegyet kell szereznie mind az írásbeli, mind
a gyakorlati vizsgán a megkívánt esettanulmányokkal
együtt. Tanúsítvány csak e feltételeknek történt
megfelelés után, a Michael King Pilates megelégedésével
kerül kiállításra.
6. Amennyiben az MK Pilates valamilyen okból nem képes
a képzés összes elemét biztosítani a tervezett menetben,
minden ésszerű lehetőséget meg fog próbálni, hogy a
tanulóknak pótló oktatási megoldást nyújtson. A végső
megoldásnál erről a tanulótól írásbeli elfogadó
nyilatkozatot is kér.
7. A tanfolyamot záró vizsga díja 10.000 Ft, és a
vizsgajelentkezésnél fizetendő. Gyakorlati utóvizsga
lehetőség érkezési sorrendben történik, díja további
10.000 Ft.
8. A tanuló vállalja, hogy tanulmányai során egyszeri 14.000
Ft regisztrációs díjat fizet az első tanfolyami díjjal együtt,
mely hozzáférést biztosít számára az oktatóvideókhoz,
valamint az mkpilates.com oldalon szerepelő tanulói
profilhoz.
9. A tanulóknak egy évük van, hogy sikeresen befejezzék az
egyéni
képzési
programokat.
E
periódus
meghosszabbítása egyéni elbíráláson múlik, de az MK
Pilates semmilyen körülmények között nem nyújt erre
garanciát.
10. Minden jelentkezést írásban kell benyújtani a
jelentkezési lapok használatával. Helyet nem tudunk
garantálni, amíg a jelentkezési lap és az előleg összege
be nem érkezett.

13. Külső körülményekből eredő változásokért, mint
például időjárás, utazási gondok, sztrájk, sürgős
körülmények a helyszínen, az MK Pilates nem tartható
felelősnek.
14. A MK Pilates fenttartja a jogot, hogy elutasítson egy
tanulót egy kurzusról, előzetes írásbeli figyelmeztetés
után, bármilyen kurzusdíj visszafizetési kötelezettség
nélkül. Ilyen esetben minden ésszerű lehetőséget
megteszünk, hogy a jelentkező oktatási programját
befejezhesse, az eset természetétől függően.
15. A MK Pilates nem engedélyezi a szolgáltatott anyagok
használatát más célra, mint a tanuló tanulására. A
szolgáltatott anyag bármilyen másolata részben, vagy
teljesen egyenes vonzata a másolási törvénynek és
polgárjogi következményeket von maga után, ami a
teljes kár megtérítését is magában foglalja.
16. Amennyiben máshogyan ez nem jelzett, az összes
kurzus és tananyag a tanár és tanuló közötti
munkakörnyezetre tervezett. Az anyagok és tartalmuk
nem a tanuló egy másik tanár általi képzésére szolgál.
A MK Pilates semmilyen körülmények között nem áll jót
olyan tanulóért, akit következetesen más tanárt tanít a
kurzus anyagával.
17. A nemzetközileg elismert tanúsítványunk 2 évig
érvényes. Amennyiben a tanuló 2 év alatt nem éri el a
diploma szintet, úgy 16 óra oktatói fejlesztő programon
való részvétellel hosszabbítható.
18. A tanuló vállalja, hogy a tanfolyamok házirendjét
betartja. Ezen kívül hozzájárul, hogy a tanfolyamon
készült felvételeket a szervezők marketingcélra
felhasználják.

Aláírás
Dátum

Kérlek, írd alá és küldd vissza az kepzes@fuzypilates.com e-mail címre.
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