HALLGATÓKÉPZÉSI SZERZŐDÉS / ADATLAP
Kedves Hölgyem/Uram!
Szívből örülünk, hogy hamarosan tanfolyamunkon üdvözölhetjük.
A felnőttképzésről szóló hatályos jogszabályok alapján kérjük, hogy a kipontozott helyekre NYOMTATOTT NAGYBETÜKKEL írja be a kért adatokat .
A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény szerinti Hallgatóképzési szerződés létrejött
egyrészről a MIND Jobban Kft. (1118 Budapest, Ménesi út 23/A, cégjegyzékszáma: Cg. 01 – 09 – 272358,
Felnőttképzési intézményi nyilvántartási száma: E-001387/2015), a továbbiakban: Intézmény, másrészről:
Név:…………………………………………………………………………………………………………………………..
Születési név:………………………………………………………………………………….…………………Neme: nő / férfi
Anyja neve:………………………………………………………………………………………………………………….
Születési idő:………………...……………………………………………………………………………….………
Nem magyar állampolgár Magyarországon való tartózkodásának jogcímét és a tartózkodásra jogosító okiratának, okmányának
megnevezése és száma:…………………..………………………………………………………………..…………………………………………..
Legmagasabb iskolai végzettség (a megfelelő aláhúzandó):
8 általánosnál kevesebb / 8 általános / befejezett 10 évfolyam / szakiskola / speciális szakiskola / szakmunkásképző iskola / szakközépiskolai 12
évfolyam / szakközépiskolai érettségi / gimnáziumi 12 évfolyam / gimnáziumi érettségi / technikumi érettségi / felsőfokú oklevél, diploma /
szakirányú felsőfokú végzettség

Munkajogi státusz (a megfelelő aláhúzandó):
vállalkozó / alkalmazott / munkaképtelen / nyugdíjas / GYES /GYED / GYET / tanulói jogviszony / munkanélküli / háztartásbeli /
egyéb:……………………….............………………………………………………..….

Lakcím:

……………………………………..............................................................................................................

E-mail-cím:……...……………………..……………………….………...
Részvételi díj: 44.000.-Ft  29.000.-Ft  25.000.-Ft  0.-Ft  egyéb: …………………………………………
Fizetési módja: készpénz / átutalás
(a továbbiakban: Hallgató) között a Nemzeti Munkaügyi Hivatal E-001387/2015/D001 nyilvántartásba vételi szám alatt engedélyezett
„Agykontroll: stresszkezelő és elmefejlesztő módszer” megnevezésű felnőttképzés tárgyában.
● Az Intézmény vállalja Hallgató részére az Agykontroll: stresszkezelő és elmefejlesztő módszert oktató, négynapos, 40 órás
felnőttképzési szolgáltatás nyújtását.
● A képzés az 1. napon 9:00-tól kb. 18:00-ig, a további napokon 8:30-tól kb. 17:30 óraig tart.
● A tanfolyam sikeres elvégzéséhez a Hallgatónak mind a négy napon jelen kell lennie.
● A képzés sikeres elvégzésével megszerezhető dokumentáció: látogatási igazolás.
● A megengedett hiányzás mértéke tanegységenként (naponta) 10%, azaz 45 perc. A Hallgató tudomásul veszi, hogy köteles mind a
négy napon jelenléti íven aláírásával igazolni jelenlétét. A hiányzás túllépésének következménye a látogatási igazolás kiadásának
megvonása.
● A képzést sikeresen elvégző Hallgató nemzetközi érvényű diplomát és arcképes igazolványt kap, amellyel igény és szabad ülőhely
esetén a kurzust Magyarországon és külföldön is kedvezményesen megismételheti. A diploma és arcképes igazolvány a Hallgatót arra
is feljogosítja, hogy jegyet vásárolhasson az agykontroll továbbképző kurzusokra. Ezen okmány előállításához szükséges fénykép és
adatok kezelésére, és e célból való felhasználására a Hallgató az Intézményt a szerződés aláírásával feljogosítja. A Hallgató tudomásul
veszi, hogy amennyiben nem szerepel aláírása az Intézmény által vezetett jelenléti íven, valamennyi képzési napon, részére a
tanfolyam elvégzését igazoló elismervény nem adható ki.
● A Hallgató segédanyagként tanfolyami kézikönyvet kap.
● A képzési csoport adatai:
A képzés egyedi azonosító száma:
Helye:
Időtartama (óraszáma):
40 óra (32 óra elmélet, 8 óra gyakorlat)
Kezdési időpontja:
Befejezési időpontja:

Ütemezése:

A képzés tervezett óraszáma és helyszíne

Tanegység megnevezése
1.Bevezetés a relaxációba és a pozitív gondolkodás elsajátítása
2. Stresszoldó technikák és a vizualizáció fejlesztése
3. Jobb agyféltekés agytorna-gyakorlatok és a döntéshozatal segítése
4. A testi és lelki egészség vizsgálata és helyreállítása

Óraszám
(elm.+gyak.)
8+2
8+2
8+2
8+2

Helyszín

● A képzés díja 44 000 Ft, nappali tagozatos diák és nyugdíjas számára 29 000 Ft, gyerekagykontroll- tanfolyamot végzettek számára
25 000 Ft, lelkészek, szerzetesek, rabbik és érvényes munkaszerződést felmutató hitoktatók számára 0 Ft. A Hallgató a képzési díjat
az Intézménynél rendszeresített képzési jegy megváltásával előre fizeti meg.
● A Hallgató tudomásul veszi, hogy a képzésen csak az érvényes képzési jegy és a jelen, aláírt szerződés átnyújtásával vehet részt.
● A Hallgató jogosult a jegy megvételétől számított három munkanapon belül, legkésőbb a képzés megkezdése előtt elállni. Ebben az
esetben a befizetett képzési díj a Hallgatónak visszajár.
● Amennyiben a Hallgató a képzés megkezdését követően elállási joggal él, úgy az Intézmény továbbra is jogosult a képzési díj
időarányos részére bánatpénzként. A felnőttképzési szerződésben vállalt személyes jelenléti kötelezettség nem teljesítése nem
tekinthető az elállási jog érvényesítésének.
● A képző intézmény súlyos szerződésszegése esetén (engedély visszavonása vagy eltiltás hatálya alatt áll, a szerződésben vállalt
képzési kötelezettségeit nem teljesíti, és ezáltal a szolgáltatás lehetetlenné válik) a résztvevő, illetve a rá való tekintettel teljesítő
jogosult a befizetett képzési díj visszatérítésére.
● Az Intézmény kijelenti, hogy a személyes adatok kezelése során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint jár el. A Hallgatóval kapcsolatos személyes adatokat az Intézmény csak a
szerződéses kötelezettségeinek teljesítésével összefüggésben, illetve a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és
végrehajtási rendelete szerinti hatósági eljárás, és a törvény szerinti statisztikai adatközlési kötelezettség teljesítés során használja
fel. A Hallgató kérheti adatai helyesbítését, s – a jogszabályban elrendelt adatkezelés kivételével – kérheti adatai törlését.
● A Hallgató büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a szerződésben megadott személyes adatai a valóságnak megfelelnek.
● A Hallgató tudomásul veszi, hogy pszichiátriai beteg – óvatosságból – csak orvosa írásos engedélyével vehet részt a képzésen.
● A Hallgató kijelenti, hogy a szerződés szerinti képzés programját megismerte, és azzal kapcsolatban a résztvevőnek tartalmi kérdése,
kifogása nincsen. A résztvevő kijelenti, hogy a Képző biztosította számára a képzési program megismerésének lehetőségét.
● A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos felnőttképzésről szóló törvény, valamint a Ptk.
vonatkozó rendelkezései irányadók. Jelen szerződést a felek elolvasást és megértést követően, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Intézmény képviseletében

……….……………………………
Dátum

……….………………………………………………………………
Hallgató aláírása

Kedves Hölgyem / Uram!
Az agykontroll-tanfolyam első napján már reggel 7:30 órától a 9:00 órás kezdésig fogadni tudjuk, hogy a szükséges adminisztrációt
elintézhessük. Ehhez megkérjük,
● hozza magával a felnőttképzési szerződést/adatlapot, s azt nyomtatott nagybetűvel, előre töltse ki és írja alá;
● hozzon magával 2 db igazolványképet, s azok hátoldalára legyen szíves írja rá a nevét (fénykép készíttetésére a tanfolyam helyszínén
is lehetőség van);
● kedvezményes jegy vásárlása esetén hozza magával a kedvezmény igénybevételére feljogosító okmányát (érvényes diákigazolvány,
nyugdíjszelvény stb.),
● a tanfolyam minden napján négy 20 perces szünet és egy 45 perces ebédszünet lesz.
Ha valamilyen okból nem tudja befejezni a kurzust, akkor a későbbi tanfolyamok valamelyikén, egy éven belül – ugyanannál az
oktatónál –, ezt megteheti. Ehhez előzetes jelentkezés szükséges.
Kérjük, amennyiben olyan egészségi problémája van, ami külön figyelmet igényel a szervezők részéről (pl. epilepszia, ájulásos
rosszullétek), jelezze azt a regisztráció alkalmával, hogy szükség esetén megfelelő módon segíthessünk. (Tanácsos az ilyen
betegségekben szenvedőknek mindig a kijárat közelében, a sor szélére ülni.)
Fényképet azért kérünk Öntől, mert az amerikai központú, nemzetközi szervezet keretében oktatott tanfolyam elvégzéséről a 4.nap
délutánján arcképes, nemzetközi igazolványt és oklevelet fog kapni. Igazolványa birtokában Magyarországon és a világ szinte bármely
országában – a teljes részvételi díjnál lényegesen olcsóbban – megismételheti a kurzust, és jogosulttá válik továbbképző jellegű
tanfolyamok elvégzésére. A nemzetközi szervezet honlapja: www.silvamethod.com. A hazai agykontroll-szervezet honlapja:
www.agykontroll.hu.
Tanácsos a tanfolyamhoz kényelmes ruhába öltöznie. Hasznos, ha jegyzeteléshez hoz magával papírt és írószert. Szeretettel várjuk!

