A TANULÁS ÖRÖM IS LEHET
TÁRSULÁS

FELNŐTTKÉPZÉSI
SZERZŐDÉS

2060 Bicske, Prohászka u. 4.

___________________________________________________________________________________________
Mely létrejött egyrészről

másrészről:
név:.........................................................................................................................................
születési név: …......................................................................................................................
szül. hely, idő: …....................................................................................................................
lakcím: …................................................................................................................................

továbbiakban Szervező

továbbiakban Résztvevő között, az alábbiak szerint.

Szervező megszervezi és megtartja a Mozgásterápia a tanulási nehézségek megelőzésére és oldására c. 60 órás tanfolyamot, és
kiadja a tanúsítványt. A képzés tematikája: A megismerő tevékenység fejlődése, A tanulás öröm is lehet, A tanulási nehézség
problémaköre, A terápia mozgásanyaga I., Az iskolaérettség feltételei, Kutatási irányzatok, A terápia mozgásanyaga II., Az
idegrendszer működése és a mozgásfejlődés összefüggései, A terápia mozgásanyaga III., Az idegrendszer érési folyamatán alapuló
mozgásterápia vizsgálati rendszerének ismertetése,, A mozgásanyag elsajátításának gyakorlása és ellenőrzése, Önálló vizsgálat
végzése, Az idegrendszer érési folyamatán alapuló mozgásterápia terápiás sorának összeállítása, Vizsga
A módszer akkreditált, engedély száma: OKM 2/24/2009.
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A képzés időtartama maximum 6 nap, 8-16 óráig.
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A képzés díja: ……………Ft, azaz………….…………………Ft,
ebből a munkáltató/állami támogatás/uniós támogatás (a megfelelő aláhúzandó) által vállalt rész:.........................Ft,
melyet egy összegben egyenlít ki a képzés első napján, átutalás esetén 10 munkanapon belül,
az önrészt
a résztvevő egy összegben egyenlít ki a képzés első napján, átutalás esetén 10 munkanapon belül,
a résztvevő ….. részletben egyenlít ki, 1. részlet: a képzés első napja készpénzben, 2. részlet a képzést követő …..nap csekkel
/ átutalással, 3. részlet: a képzést követő ….. nap csekkel / átutalással.

2.

Szervező biztosítja az oktatáshoz szükséges segédanyagokat, melyeket a tanfolyamismertető tartalmaz.

3.

A Szervező biztosítja a lebonyolításhoz szükséges helyiségeket.

4.

Résztvevő a tanfolyamismertetőt elolvasta, az abban leírtakkal egyet ért.

5.

Résztvevő előzetes tudásszint felmérést nem kér.

6.

Résztvevő köteles részt venni az előadások legalább 83 %-án. Ha hiányzása ezt túllépi, nem kaphat tanúsítványt.

7.

Résztvevő saját költségén elkészíti a vizsgálatokhoz szükséges eszközöket.

8.

Résztvevőt terhelik a tanfolyam elvégzéséhez szükséges utazási- és szállás költségek.

9.

A tanfolyam a képzés utolsó napján egyéni szóbeli vizsgával zárul (vizsgadíj nincs). A vizsgát az indító szervezi a képzés
helyszínén.

10. A tanfolyam sikertelen teljesítése esetén a Résztvevő a tanfolyam díját nem követelheti vissza.
11. A sikeres vizsgát tett Résztvevő tanúsítványt kap, jogosulttá válik a módszer használatára.
12. A tanfolyam elmaradása esetén a Szervező a befizetett teljes összeget 8 napon belül visszatéríti.
13. Amennyiben Szervező a tanfolyam elmaradásáról nem értesíti a kezdés napja előtt a Résztvevőt, az ebből eredő költségeket
köteles 8 napon belül megtéríteni.
14. A képzéssel kapcsolatban felmerülő vitás kérdéseket felek szóban, tárgyalás útján rendezik. A rendezni nem tudott
kérdésekben kikötik a Fejér Megyei Bíróság illetékességét.
15. A nem tárgyalt pontokban a Ptk. rendelkezései az irányadók.
16. Mind Szervező, mind Résztvevő a felnőttképzési szerződés szövegét elolvasta, azzal egyetért, ezt aláírásával igazolja.
Dátum: …………………..........................……

…………………………….…
Szervező

…………………………………
Résztvevő

